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RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES 

2021

Vem com a gente!  



PARA COMEÇAR A NOSSA CONVERSA

Quero contar a você como vivenciamos o ano 2021. 

Ainda sob o efeito da pandemia causada pela 
Covid-19, iniciamos o ano letivo no modelo remoto, 
mas, à medida que as autoridades públicas permitiam, 
fomos retomando nossas atividades presenciais, 
garantindo todos os protocolos sanitários para manter 
os beneficiários e suas famílias em segurança. E essa 
retomada foi incrível! Usamos os pátios e quintais, 
locais abertos e ventilados de nossas unidades, para 
potencializar o nosso principal pilar: o brincar. Essa 
oportunidade nos fez pensar sobre novos espaços 
que priorizem e viabilizem o contato com a natureza, 
cada vez mais essencial para o bem-estar físico e 
mental das pessoas. 

Também concluímos a revisão do nosso propósito, 
consolidando o entendimento de que é necessário 
avançar com um trabalho para além da educação 
infantil. Por isso, passamos a acompanhar os 
beneficiários diretos durante todo o seu percurso 
formativo: da educação básica até a entrada em 
um curso superior ou técnico, empreendendo ou 
ingressando no mercado de trabalho. Aplicamos 
essa estratégia na Unidade Shopping Nova América 
- Plantando o Amanhã, onde desenvolvemos o 
protótipo do novo modelo de contraturno, cuja base é 
o conceito da educação integral. Alunas e alunos que 
frequentavam as atividades esportivas, duas vezes 
por semana, passaram a ter acesso, também, a um 
programa de complementação escolar e de atividades 
para ampliar o repertório cultural, durante quatro 
horas em cada um dos cinco dias da semana.

O fortalecimento da equipe pedagógica foi outra de 
nossas prioridades. Realizamos um programa robusto 
de formação, com jornadas de aprendizagem, e 
trouxemos novos profissionais para o time. Pessoas 
engajadas, que desejavam trabalhar conosco para o 
cumprimento do novo propósito.

Com o objetivo de consolidar nossa gestão, 
iniciamos a estruturação da área de Desenvolvimento 
Institucional, para promover uma comunicação 
mais ampla e efetiva com nossos stakeholders e a 
diversificação das fontes de recursos financeiros. 
Como uma boa notícia sempre vem acompanhada 
de outra, essa mudança contou, também, com 
nossa bem-sucedida aplicação ao edital do Instituto 
Órizon. Fomos contemplados com apoio consultivo 
e investimento financeiro por três anos. Desta forma, 
estaremos mais aptos a realizar ações assertivas de 
captação, avaliação de resultados e comunicação de 
nossa causa, o que nos levará a um novo patamar de 
impacto social.

No âmbito da governança corporativa, também 
avançamos muito: aprovamos um novo estatuto social, 
revendo composição, papéis e responsabilidades dos 
órgãos da administração da instituição; estruturamos 
uma assembleia de associados com os nossos 
principais investidores sociais; criamos o Conselho 
Patrimonial, além do Conselho Fiscal, e reformulamos 
nosso Conselho Consultivo, agora mais propositivo, 
com novos integrantes das áreas de educação, 
gestão do terceiro setor, advocacy e tecnologia, que 
irá apoiar, ativamente, a diretoria e a gerência geral 
na condução da Rede Cruzada. 

Tudo o que realizamos em 2021 você confere nas 
próximas páginas. Com certeza, 2022 será um marco 
para nossa história, porque estamos construindo a 
Rede Cruzada que vislumbramos para os anos futuros. 
Uma instituição capaz de gerar transformações 
amplas e sistêmicas por meio da educação integral. 
Somos uma organização mais madura, porta-voz de 
uma grande causa, que, com você, vai seguir cada 
vez mais longe.

Boa leitura!

Rodrigo Capistrano
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A REDE CRUZADA MUDOU PARA MELHOR

Sempre entregamos à sociedade uma educação infantil diferenciada e de referência. Também viabilizamos 
oportunidades educativas voltadas ao esporte, no contraturno, para crianças e adolescentes das comunidades 
do entorno da Unidade Shopping Nova América - Plantando o Amanhã. 

Toda essa bagagem nos preparou para um novo momento. Somos convocados a promover uma educação 
transformadora, tendo a equidade e a inclusão como estratégias para reduzir as desigualdades sociais. 
Vimos que é nossa missão cuidar de todo o ecossistema em que nossos beneficiários estão inseridos. Ou 
seja, o trabalho educativo e de transformação tem de se estender às famílias, ao nosso time, aos gestores, 
conselheiros e investidores sociais. Queremos viver, no dia a dia, o que proclamamos no nosso manifesto: 

Olhar e ir além
MANIFESTO
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Em 2021, apesar de todos os desafios 
impostos pela pandemia, ampliamos 
nossas ações e abrangência.

PARTICIPANTES

 

entre os meses de maio
e julho de 2021

resultou em uma arrecadação de:

foram de 150 cestas doadas 
e 130 famílias beneficiadas

AÇÕES EMERGENCIAIS:AÇÕES EMERGENCIAIS:
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DO “FAZER PARA” AO “FAZER COM”

Nossa mudança começou em janeiro de 2020, quando estruturamos o projeto Fortalecimento de Vínculos, 
cujos principais objetivos estão relacionados a:

GESTÃO ATIVA E INTEGRADA

Em 2021, participamos do curso “Mobilizing your 
Nonprofit Board”, oferecido pela Harvard Kennedy 
School, que nos trouxe insights para rever nosso 
Conselho Consultivo, reconhecendo-o como instrumento 
essencial ao sucesso das ações da Rede Cruzada. 

Por isso, convidamos novos membros para compô-lo e 
começamos a construir um ambiente mais participativo, 
de muita escuta e troca, para que o Conselho Consultivo 
possa ser uma fonte de liderança, de provocações 
estratégicas, com interações propositivas com a diretoria 
e os executivos da instituição. Também, com o apoio do 
Conselho Consultivo.

Implementar uma 
gestão colaborativa 

mais horizontal e 
igualitária

Criar núcleos de trabalho de 
forma integrada para atuação em 

rede (núcleos pedagógicos, de 
saúde, social, administrativo), com 
membros de todas as unidades e 

com facilitadores das equipes

Aplicar o novo projeto 
político-pedagógico 
que prioriza o saber, 

o viver e a experiência 
de todos os sujeitos

Não somos mais uma 
instituição pautada no 

“fazer para”. 
Agora, formamos 

uma rede de agentes 
diversos, que trabalham 
de forma colaborativa 

com nossos stakeholders 
para “fazer com”.

Promover uma jornada de 
educação continuada, com 

intencionalidade pedagógica, 
para favorecer a reflexão e o 

autoconhecimento 



Assembleia constituída 
apenas pelos principais 
investidores

A ser constituído 
a partir de 2022

Conselho Consultivo 
como órgão de apoio 
da Diretoria, sem 
caráter deliberativo

UMA NOVA E COLABORATIVA 

CAPTAÇÃO DE RECURSOSCAPTAÇÃO DE RECURSOS

Revisitamos os modelos de captação e fidelização 
de investidores sociais, para que sejam integrados às 
mudanças que estão acontecendo na Rede Cruzada. 
Por isso, implementamos e iniciamos o planejamento da 
área de Desenvolvimento Institucional, que abrange as 
atividades de marketing e mobilização de recursos. 

Para além de diversificar as fontes de nossas receitas, 
um dos propósitos da área, queremos também 
desenvolver uma abordagem inovadora para sensibilizar 
as pessoas, que não se traduz só na doação, mas que 
leve em conta o tempo, o conhecimento e as habilidades 
do doador. Ou seja, vamos criar oportunidades de 
engajamento para promover um fluxo de recursos que 
fomente o aprendizado e a transformação de todos, não 
apenas dos beneficiários diretos.

Um dos frutos dessa estratégia, colhido em dezembro, 
foi o êxito de nossa participação no edital do 
Instituto Órizon. Receberemos, ao longo de três anos, 
investimentos e consultorias especializadas para ações 
de gestão e maximização do nosso impacto social. Em 
2022, essa parceria se inicia com um valor de R$ 240 
mil, que serão aplicados nas frentes de captação e 
mobilização de recursos; comunicação e marketing; e 
mensuração de resultados.

ORGANIZAÇÃO INTERNA
7



Desde 2020, estamos desenvolvendo um modelo de gestão colaborativa, mais horizontal e que promove o conceito 
de rede: trabalho através de núcleos temáticos, com especialistas das diversas unidades, para reflexões conjuntas e 
decisões colegiadas; interdependência dos núcleos pedagógico, social e de saúde; trocas de aprendizagem entre as 
unidades e maior visibilidade e valorização dos saberes de todos.

NÚCLEOS DE TRABALHO, 
GESTÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA
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NOSSA CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE

Desenvolvemos iniciativas que vão ao encontro das principais demandas sociais de nosso público. Em 2021, 
fortalecemos cada uma delas, sempre focados na nova fase da Rede Cruzada, que nos conduz a realizações 
sistêmicas e sustentáveis.

UMA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFORMADORA

O brincar é a base de nossas atividades na educação 
infantil. Para isso, dentre várias ações pedagógicas, 
oferecemos às crianças um ambiente propício ao 
livre brincar, entre jardins, pátios e hortas, repleto 
de natureza. Disponibilizamos, também, diferentes 
materiais, como folhas secas, pedras, galhos e “sucata”, 
para elas explorarem. É dessa forma que as crianças se 
percebem, percebem o outro e os espaços, construindo 
possibilidades de interação, de conhecimento e de 
vínculos saudáveis.

551
crianças atendidas

80
educadores envolvidos

4 unidades 

A EDUCAÇÃO INFANTIL 
EM NÚMEROS

Atividades ao ar livre, junto com a natureza, 
incentivando o “livre brincar” de forma 

intencional - Unidade São José do Vale do 
Rio Preto - DASCHÚ

9
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Retorno às atividades presenciais 2021

A confiança das famílias 
sobre a situação e o 
rigor dos protocolos 

sanitários ampliaram a 
participação presencial: 

adesão de 74% 
(350 crianças atendidas 

presencialmente, 
nas unidades do 
Rio de Janeiro).

FEVEREIRO MAIO JUNHO AGOSTO OUTUBRO

Revitalização do espaço externo, sob os cuidados 
diários das crianças - Unidade Shopping Nova 
América - Plantando o Amanhã

MODELO REMOTO AMPLIAÇÃO 
DO ATENDIMENTO 

PRESENCIAL

Retomada 
das atividades 
presenciais em 
período integral 
(8 h/dia), com 

adesão de 
100% das crianças.

RETORNO PRESENCIAL 
INTEGRAL

Aulas presenciais 
nas unidades do Rio 

de Janeiro (turnos de 
3 horas/dia, semanas 
alternadas; adesão 

de 60% das crianças); 
acompanhamento 

remoto, por meio de 
ferramentas on-line, 

para famílias que não 
puderam retornar.

MODELO HÍBRIDO

Retorno às 
atividades 

presenciais em 
São José do Vale 
do Rio Preto (RJ).

  

Realização de 
videoconferência 

inaugural com as famílias; 
contatos individuais 
com as crianças pelo 
WhatsApp; envio de 

vídeos pedagógicos para 
(re)estabelecer vínculos 

com elas.

RETOMADA DA UNIDADE SÃO 
JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

- DASCHÚ



Espaço de leitura e manuseio de 
diferentes publicações com uso 

livre da imaginação para interpretar 
e brincar com as histórias - 

Unidade Riachuelo - Casa de Leylá

Interação lúdica e exploratória, usando folhas, 
terra, gravetos e pedras sob os efeitos da luz - 
Unidade Cidade de Deus - Casa Emilien Lacay
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UM CONTRATURNO QUE REÚNE SABERES E DESCOBERTAS

A Rede Cruzada sempre acreditou no poder transformador do esporte, especialmente para crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos. Por meio de parcerias com parceiros de excelência, viabilizamos a prática de vôlei (EVB) , 
judô (Associação Nagai), futebol (Zico 10) e capoeira (Abadá Capoeira) há quase dez anos, como forma de 
desenvolvimento das dimensões motoras, sociais e cognitivas.
 
Ao longo de 2021, aprofundamos esse trabalho por meio de diálogos com os núcleos social, de saúde e pedagógico 
sobre como potencializar e mobilizar mais crianças e adolescentes para que se tornem protagonistas de suas vidas.
 
O resultado foi a estruturação do contraturno escolar sob a perspectiva integral (motora, cognitiva, social, 
socioemocional e cultural), que acaba por privilegiar o desenvolvimento das competências socioemocionais. No 
final de agosto, implementamos o protótipo do contraturno, na Unidade Shopping Nova América - Plantando 
o Amanhã. Junto ao Instituto Alicerce, antigo parceiro, construímos uma nova metodologia colaborativa, 
transdisciplinar e divertida. 

Nova metodologia para o contraturno

Reforço às habilidades cognitivas fundamentais, 
com foco nas áreas da matemática e linguagens 
(escrita, leitura e oralidade)

Desenvolvimento de habilidades motoras 
trabalhadas em aulas regulares de vôlei, futebol, 
judô e capoeira

Estímulo à construção de repertório cultural, 
ecológico e humanista. O objetivo é fortalecer 
vínculos familiares, sociais e com diferentes 
espaços (educacional, território e cidade)

12



60
crianças e adolescentes 

beneficiados

4 horas
de atividades diárias 

(segunda à sexta)

+ de 10
profissionais envolvidos

PROTÓTIPO DO 
CONTRATURNO EM 

NÚMEROS

 1 unidade 
Unidade Shopping 

Nova América - 
Plantando o Amanhã

13



14

UMA FORMAÇÃO QUE INTEGRA, INCLUI E AVANÇA

As reflexões sobre infância, seu significado nas nossas vidas e no trabalho pedagógico da Rede Cruzada, iniciadas 
em 2020, foram aprofundadas e transformadas em um texto coletivo que passou a compor os nossos materiais.

Os estudos aconteceram nos diferentes grupos: educadoras da escola, pedagogas, gestores, serviços social e de 
saúde. Esses espaços de diálogo proporcionaram a troca de conhecimento e práticas, o fortalecimento das relações 
em rede e a construção de um saber coletivo.

Além das conversas, realizamos seminários remotos quinzenais e lives com os educadores das escolas, a fim de que 
pudessem olhar para suas práticas pedagógicas e repensá-las. 

80
profissionais formados

+ de 20 horas
de conversas em grupo

26 lives

A FORMAÇÃO EM 
NÚMEROS

Formação remota com profissionais da Rede Cruzada
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UMA TERCEIRA IDADE DE CUIDADOS E VALORIZAÇÃO

Quando tivemos a autorização do retorno presencial das atividades, nosso Centro de Convivência do Idoso, em 
2021, desenvolveu diferentes atividades culturais e de lazer (música, teatro, dança, pintura e trabalhos manuais), 
por meio de aulas com duração de uma hora. Os objetivos do centro são contribuir para um processo de 
envelhecimento ativo e assegurar espaços de encontro e convivência saudáveis. 

65
idosos beneficiados

150
crianças nas atividades 

intergeracionais

O CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA EM 

NÚMEROS

65
famílias orientadas

As atividades de ioga e ginástica, acompanhadas por profissionais 
da saúde da unidade, contaram com a participação de crianças, para 
valorizar o saber da pessoa idosa como herança cultural às novas 
gerações, assim como fortalecer vínculos afetivos.

O TRABALHO INTERGERACIONAL

As famílias dos idosos foram estimuladas a garantir a autonomia 
e a qualidade de vida de seus entes, com o suporte on-line das 
áreas de saúde e serviço social. Elas receberam orientações sobre 
comorbidades e cuidados básicos, garantia de direitos sociais e, 
principalmente, fortalecimento das relações saudáveis e respeitosas 
para superar situações de fragilidade social na pós-pandemia.

O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS



UM FUTURO MELHOR, POSSÍVEL E PROMISSOR

A educação sempre foi e será a nossa estratégia de 
inclusão e de transformação. Aqui, todos têm direito 
à educação integral, a serem vistos, escutados e 
valorizados, levando em conta as dimensões cognitiva, 
emocional, social e motora. Acreditamos que esse é o 
caminho para proporcionar a crianças e adolescentes a 
oportunidade de colocarem todo seu potencial a favor 
de suas escolhas de vida e do bem coletivo.

O ano 2022 será de muito trabalho, entregas 
inesquecíveis e transformadoras! Expansão e 
aprofundamento do trabalho realizado com crianças e 
adolescentes no contraturno, implantação do projeto 
piloto para atendimento das crianças no pré-escolar, 
fortalecimento do trabalho nos nossos núcleos e 
continuidade da formação da nossa equipe pedagógica 
são somente algumas das ações que estão por vir! 

Contamos com todos os nossos colaboradores, 
beneficiários diretos e indiretos, conselheiros, 
investidores sociais e demais stakeholders mobilizados 
e arregaçando as mangas para chegarmos juntos 
ao nosso sonho de uma educação mais igualitária e 
transformadora!
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PATROCINADORES 
E VOLUNTÁRIOS E VOLUNTÁRIOS 

Adilson dos Santos
Dimas Zanata de Sá

Joselina Duarte
Vanda Lopes 

Fernanda Gonçalves Moreira
Daniel Moraes 

Heloisa Yukie Sasaki
Cristiana Motta 

Aline Oliveira da Silva 
Rodrigo Lopes Miranda Neves 

Cléber de Oliveira

VOLUNTÁRIOS

17

Ancar 
Vita
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RESULTADOS FINANCEIROS 
QUE GARANTEM TRANSPARÊNCIA

FUNDO PATRIMONIAL

O Fundo Patrimonial é gerido com a parceria da Turim 
Investimentos (de forma pro bono), tem como conceito 
um caixa de longo prazo, com o objetivo garantir a 
sustentabilidade financeira da instituição.



UMA EQUIPE COMPROMETIDA COM A CAUSA

Diretoria

Rodrigo Capistrano 
Presidente
Maria Luz Schneider
Vice-presidente
 

Liderança

Renato Senna
Gerente Geral

Renato Senna
Coordenação interina da Unidade 
Shopping Nova América - Plantando o Amanhã 

Patricia Coda
Coordenação Unidade Riachuelo 

Casa de Leylá

Márcia Bogéa
Coordenação Unidade Cidade de Deus
Casa Emilien Lacay

Tania Isidoro
Coordenação Unidade São José do Vale do Rio Preto
Daschú

Paula Bento
Financeiro e Administrativo

Camilla Trindade
Desenvolvimento institucional

Isis Flora
Aprendizagem organizacional

Leonardo Campos
Infraestrutura

Conselho Consultivo

Ana Cristina Perez Ribeiro
Ana Luiza Raggio Colagrossi
Beatriz Novaes
Bruno Cani
Dilma Lúcia da Costa Silva Pimentel
Fernando Wanderley
Laurenice Pires
Lia Hermont Blower
Maria Carmen Badaró Braga
Maria Tereza Pereira Maldonado
Maria Isabel Sertã Paixão Capistrano
Nathalia Dias Gomes
Pedro Batista de Lima Filho
 

Conselho Fiscal

Alessandra Neves de Carvalho
Mauro Moreira
René Medeiros Ribeiro Martins
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UMA EQUIPE COMPROMETIDA COM A CAUSA
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Leilane da Conceicao Pimentel
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Lidiane de Almeida Wasconcelos
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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

Viviane de Cassia Camilo

Viviane Monteiro dos Santos

Yan Augusto de Oliveira
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SAIBA COMO APOIAR 

A NOSSA CAUSA

FAÇA PARTE 
DA REDE
FAÇA PARTE 
DA REDE


