
RELATÓRIO 

SOCIAL 2020
ANO DE 

ADAPTAÇÃO E 

REINVENÇÃO



COLÔNIA DE FÉRIAS
Janeiro, mês de diversão e renovo das emoções para alívio da mente, do 

corpo e carregar a bateria para mais um ano de aprendizado.



PASSEIOS

1. Clube da Barra AFBNDES

2. Exposição The Robot Zoo



REUNIÃO DE 

PAIS, 

RESPONSÁVEIS 

E EQUIPE 

TÉCNICA.



RETORNO DAS ATIVIDADES
Em fevereiro, com plano de 2020 estabelecido, retornamos as aulas e atividades regulares.

(Reforço escolar, atividade lúdica, artesanato, xadrez, cidadania, dança urbana e triathlon)



A COVID-19 INVADE O MUNDO E 

MUDA O RUMO DE NOSSA HISTÓRIA

Em março todas as atividades presenciais foram 

suspensas em cumprimento ao Decreto do Governo 

Federal de isolamento e distanciamento social para 

evitar propagação do coronavírus.

Tal medida, vista a princípio como ”férias” fora de 

tempo, se tornou grande transtorno para as famílias ao 

passar dos dias. Com aumento do desemprego, a 

carência alimentar, violência doméstica e fatores 

psicológicos se agravaram.

O bairro da Cidade de Deus registrou o primeiro caso 

em comunidade no RJ, o que motivou ainda mais a 

necessidade de agirmos nesta direção: Orientar, 

educar, socorrer e cuidar.



CONSTRUINDO BEM

PARA SOCORRER SEM OLHAR A QUEM

Alteração do plano de 

trabalho frente a atual 

situação das famílias.

Cronometrar distribuição de 

doações, educar e orientar a 

população sobre a COVID-19.

Designar um espaço de 

atendimento e levantar as 

reais necessidades.



AÇÕES FRENTE AO ENFRENTAMENTO 

À COVID-19 EM 2020.

As aulas presenciais de reforço escolar se tornaram remotas.

Voluntários, funcionários e colaboradores mantiveram seus alunos de 

forma online, garantindo que o aprendizado não se perdesse.



DISTRIBUIÇÃO DE 1.350 MÁSCARAS
E ORIENTAÇÃO SOBRE COMO SE PREVINIR CONTRA O CONTÁGIO 

AO CORONAVIRUS.





PARCERIA E APOIO DE PESSOAS FÍSICAS, 

JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES, ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL E GOVERNAMENTAIS

UNIDOS EM FAVOR DA VIDA



Foram distribuídos em 2020:

- Mais de 24.000 kg de 

alimentos não perecíveis.

- 6.080 unidades de 

alimentos perecíveis.

- Aproximadamente 17.000 

itens de produtos de 

higiene e limpeza pessoal.

- 580 quentinhas

- Cerca 1.200 famílias 

assistidas.



VARIANDO OS SEUS

MÉTODOS SUA OBRA NÃO TERÁ FIM

Reescrever a 
história

“Se a vida lhe oferecer 
um limão, faça uma 

limonada” 

Estender a mão 
ao aflito e 

necessitado

Estamos neste 
mundo para 
ser sal e luz. 

Viemos para 
servir!

Adaptar-se a 
nova realidade 
e acreditar no 

amanhã

Cumprir com as 
recomendações 

de saúde e dar ao 
outro sonhos e 
oportunidades



GOVERNO LIBERA RETORNO DAS 

ATIVIDADES ESPORTIVAS
A turma de triathlon retorna para as atividades presenciais e cada 

aluno é presenteado com tênis novo para incentivar os treinos.



DIA DAS CRIANÇAS
Comemoramos este dia tão especial seguindo todas 

as recomendações do Ministério da Saúde.



APADRINHAMENTO DE NATAL
Gentilmente os padrinhos de natal deixaram seus 

presentes na sede do Projeto e procedemos a 

entrega de forma segura e humanitária.



ENQUANTO AGUARDAMOS O RETORNO REGULAR 

DAS ATIVIDADES, ARRUMAMOS A CASA PARA 

RECEBÊ-LOS COM TODO CARINHO.



REFORMA DA BIBLIOTECA



REFORMA DE DOIS 

AMBIENTES DE AULAS



IN MEMORIAN

Dedicamos este relatório a Gabriel

Vicente, aluno do Projeto Ação Querer

Bem por 8 anos, que ao atingir idade

limite retorna como voluntário nas

aulas de Dança Urbana, auxiliando o

instrutor Lúcio Santos, com o sonho de

dar aos pequenos a oportunidade que

recebeu.

Sentiremos saudades...

2001 - 2020



OBRIGADO!

www.acaoquererbem.org /  Instagran - @acaoquererbem 

Facebook – Ação Querer Bem  /  Tel (21) 98488-1228 

Rua Félix Crame, 59 – Pechicha – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22770-180

Doações: (PIX) 28.638.625/0001-00


