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O bom andamento de um projeto com esta natureza não se deve apenas aos seus autores, mas antes, a 

todos aqueles que de forma direta ou indireta se 

envolvem na execução dos projetos e ações da 

referida instituição. É enorme e constante a 

partilha. Partilhamos dúvidas, incertezas, 

conquistas e muitas aprendizagens. Agradeço, 

em primeiro lugar, ao Project for People que 

com o seu grande apoio, dedicação, orientação 

e confiança nos ajuda a construir o caminho 

desde a idealização até à concretização dos 

nossos projetos. Os desafios que enfrentamos 

são fundamentais para que o Lar cresça com 

liberdade, consciência e conhecimento. Passo a 

agradecer a todos os apoiadores e voluntários 

que são tão importantes no desenrolar deste 

trabalho. E finalmente a equipe do Lar Joana 

Angélica com os quais a discussão e partilha de 

saberes e 

experiências fizerem este percurso ganhar um especial encanto. 

 

 

FEIRA DO SESC-CFA 

Em junho aconteceu a feira do Sesc-CFA Centro de Formação 

Artesanal. O Lar esteve presente apresentando resultados dos 

trabalhos que foram desenvolvidos com mulheres da comunidade 

nos cursos de corte e costura; fotografia; decoração de festas, 

bonecas, arte em jornal, sabonetes... 
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Nosso Tour no Pelourinho 

 

Também em junho fizemos um Tour no Pelourinho com a 

coordenação de Jaqueline Mateus as crianças tiveram  a 

oportunidade de irem ao centro histórico da cidade, comprar 

suas próprias roupas de capoeira, conhecer a igreja de São 

Francisco, o Fórum Rui Barbosa... Foram em algumas lojas 

para comprar instrumentos, quimonos e roupas de capoeira e 

conhecer um percussionista da Banda Didá. O vídeo 

encontrasse neste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Jzw2sMmFY 

 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

No primeiro semestre de 2018 foi marcado por assassinatos na rua onde esta a sede da instituição. Estamos 

convivendo diariamente com as brigas entre facções, crianças de 13 anos armadas, toques de recolher e uma 

constante insegurança. 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/traficante-apontado-como-mandante-de-pichacao-em-viatura-e- 

morto/ 

 

Infelizmente essa tem sido a 

nossa vida no bairro de 

Valéria. E o nosso maior 

desafio tem sido manter as 

nossas crianças em segurança 

e impedir que elas saiam 

daqui. No entanto, por conta 

dessas problemáticas, nos 

tornamos companheiros(as), 

ouvinte e paciente, para que o nosso trabalho se transforme em num verdadeiro crescimento e 

amadurecimento. Prova disso foi à vinda da TV Bahia na entidade por conta de um de nossos projetos que será 

apoiado pelo Criança Esperança em 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=pi3sTSNmmrg 

 

 

13º ABRH – Associação Baiana de Recursos Humanos 

Nós, Associação Lar Joana Angélica, fomos convidados para fazermos parte da mesa, na pessoa de Jussara Rocha 

(Gestora Institucional), pra contarmos sobre nossa experiência frente 

ao que conhecemos e praticamos, no que se descreve como 

"inclusão". Foi bastante confortante saber que este assunto vem sendo 

ainda mais pautado nessa cidade que a cada dia vem crescendo, e que 

precisamos, sim, pensar sobre a inclusão de modo geral, e ainda mais 

abrangente. 

Conosco esteve Sadoque Carvalho, quem também falou sobre nossos 

trabalhos frente ao tema e que também fez as fotos das quais aqui 

estão publicadas. 

link: https://www.instagram.com/p/BsLw7Ikhrom/ 
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COMPRA DOS KIMONOS E DAS FARDAS DE CAPOEIRA 

 

A compra dos 

quimonos e das 

roupas novas de 

capoeira tem sido 

uma festa. As 

mães vão 

diretamente a loja 

para comprar os 

quimonos. As 

crianças    ficaram 

felizes pela oportunidade de adquirirem um vestido caro pois para elas seria difícil a possibilidade de comprar. 

As aulas começaram com o professor Daniel, campeão baiano de judô na sua categoria. As crianças estão 

aprendendo a ter disciplina, concentração, equilíbrio mental, diminuição do estresse, fortalecimento da 

autoconfiança, aperfeiçoamento do reflexo, aumento da capacidade de concentração e memorização e 

desenvolvimento do respeito, da humildade e da socialização. 

Agradeço também os professores(as) Jaqueline Mateus e Marcelo Carvalho por participarem sem receios neste 

arrojado projeto, permitindo que este se concretize em meio a tantas dificuldades.  A imensa paciência nos  

dias mais complicados e pelo apoio infindável, compreendendo que este projeto era um desejo imenso que 

queríamos ver realizado. Este projeto esta trazendo ás crianças um estímulo para os estudos e o gosto em 

aprender 

coisas novas. 

No dia 30 de 

setembro 

estaremos no 

Festival Judô 

Social no 

Colégio 

Salesiano. 

 

 

 

 

VISITA TV BAHIA 

2018 Tem sido um ano difícil, referindo-me a comunidade de Valéria. Assaltos, assassinatos, trocas de tiros, apagões, 

falta de água... Mas, em nenhum momento todos esses acontecimentos interviram negativamente no bom andamento do 

trabalho institucional. Em Julho de 2018 recebemos a visita da 

Tv Bahia, para entrevistar o Lar, e todos os associados para 

abertura da Campanha do Projeto Criança Esperança, na Bahia. 

Como complemento, nos sentimos muito emocionados, nos 

orgulhamos a todo instante de tudo o que fizemos até aqui, e 

como fizemos para estarmos aqui. Noites perdidas, dificuldade 

de locomoção, a falta de recursos (que hoje não chega a ser o 

nosso principal problema), e a limitada mão de obra para os 

projetos que com o andar da carruagem foram surgindo. E 

estamos aqui para agradecer a tod@s que colaboraram e 

colaboram com o avanço do Lar. 

Fotos: 

link: https://www.facebook.com/pg/larjoanangelica/photos/?tab=album&album_id=2174298186162468 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pi3sTSNmmrg&t=56s 

https://www.facebook.com/pg/larjoanangelica/photos/?tab=album&album_id=2174298186162468
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JUDÔ 

Trabalhar o Judô com as crianças, em 2018 no Lar Joana Angélica, em Valéria, foi uma experiência gratificante, 

porque foi possível desenvolver a disciplina do esporte e ver as crianças evoluindo a cada aula, é incrível. A 

maior dificuldade foi implantar o respeito mútuo entre as crianças, mas como se apaixonaram pelo esporte ficou 

mais fácil, pois entenderam que a base de tudo é o respeito. O método que usei nas aulas foram os mesmos que 

meu professor usou comigo RESPEITO E DISCIPLINA e após isso ser aplicado e explicado avançamos para 

mais um método a AMIZADE, mas sempre considerando 

o respeito e disciplina! Não há dúvidas da importância do 

Judô para a saúde física e mental de seus praticantes. 

Trata-se de um esporte que beneficia seus adeptos de 

forma integral, enriquece a capacidade de cada indivíduo 

se desenvolver de forma harmoniosa e oferece 

f

e

r

r

a

m

e

ntas necessárias para treinar o corpo, enquanto ajuda 

na formação do caráter, proporcionando equilíbrio 

consigo mesmo e com os outros. Agradecemos a 

Associação de Judô Nintai, pela incrível parceria e a 

Daniel Junior pelo auxilio na realização deste 

trabalho. 

          link: https://www.facebook.com/pg/larjoanangelica/photos/?tab=album&album_id=2230166850575601 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Com o programa de adoção a distancia, atendemos a 61 crianças de 0 a 7 anos na Escola Comunitária de Educação 

Infantil, adultos que frequentam o curso de alfabetização e um contingente oscilante de mães, pais e pessoas da 

comunidade que possui vínculo informal com a organização. Existe um corpo gestor que administra a instituição 

composto de/por: uma coordenadora, um 

contador, uma secretária administrativa e 

uma secretária executiva. Em atividade 

direta temos quatro professoras de educação 

infantil, uma coordenadora pedagógica e 

uma advogada que cuida da parte jurídica 

da organização. O grupo de gestão tem 

reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias sempre que necessário.  

Link/facebook: https://www.facebook.com/pg/larjoanangelica/photos/?tab=album&album_id=1445179045741056 
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SESC CFA-CENTRO DE FORMAÇÃO ARTESANAL 

 

Estivemos no SESC-CFA - Centro de Formação Artesanal, através de um convite feito pelo então coordenador Jairo 

Gomes, para assistirmos e falarmos, na pessoa de Jussara Rocha (Gestora Institucional), sobre: " Boas Práticas e Cases 

de Sucesso ", que se deu ao longo dos anos da parceria que obtivemos através dos Cursos de Valorização Social, que 

acontece graças a todos os envolvidos diretos e indiretos na realização desse trabalho do SESC - CFA e todas as outras 

organizações sociais que abrem as portas de suas instituições para que o 

SESC possa desenvolver seu projeto, mais de que fundamental, para 

inúmeras pessoas da qual nos vem procurando por qualificação 

profissional. Nos dias atuais, só em uma pessoa saber costurar, é mais de 

que importante para que ela se mantenha, claro existem outros fatores 

que não ficam atrás, mas a profissão na qual é aprendida é de 

fundamental importância. Nos sentimos muito honrados pelo convite, e 

em poder compartilhar nossa experiência executada a duas mãos.  

link: 

https://www.instagram.com/p/BsRBz4MhqWw/ 

 

TEM CRIANÇA NO CAMINHO ! 

 

Não faz muito tempo em que tudo a nossa volta resumia-se a apenas Natureza! Haviam ganhos que contribuíram para 

manter os ídeais que demandaram a fundação dessa instituição. Vivíamos livres, e tínhamos paz , as civilizações que 

foram surgindo, como nós, plantaram o que chamamos de Lar e como tudo que é plantado tende-se a germinar. E 

Germinou! Hoje a natureza a nossa volta é repleta de casas, e a visão da natureza que restou, só podemos aprecia-la de 

nossas grades, por conta do processo de urbanização atrelado à violência, do qual vivenciamos na semana passada 

com a morte de um adolescente em plena luz do dia no 

lugar que hoje é chamado de: Rua das Laranjeiras, na 

Boca da Mata de Valéria. As árvores foram substituídas 

por grades e observando as nossas próprias grades, nos 

perguntamos. __ Pra quê existimos? Pensando nisso,, sem 

cair na armadilha de que tudo está perdido realizamos 

uma ação com as crianças do bairro que, quase chegou a 

não ser possível porquê fomos surpreendidos por mais um 

toque de recolher... 

 

Link: 

https://www.facebook.com/pg/larjoanangelica/photos/?ta

b=album&album_id=2193101770948776 
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