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“Seria muito mais bonito se todos nós estivéssemos preocupados somente com a felicidade dos outros.”
(Thérèse Cornille, fundadora da Clara Amizade)

APRESENTAÇÃO
2017 foi um ano vitorioso! Apesar das dificuldades financeiras realizamos as atividades que havíamos planejado com muito amor,
dedicação e profissionalismo. Muitos momentos se destacaram, a exemplo do III Show de Talentos, no Teatro Solar Boa Vista, o
fortalecimento da nossa comunicação, através de uma reestruturação que incluiu a contratação de uma publicitária, a criação da
nossa identidade visual e a elaboração do plano de comunicação.
Porém, o destaque maior foi a aprovação do Projeto Político Pedagógico, pois envolveu toda a equipe de coordenação, equipe
educativa, apoio administrativo, representante das jovens em formação e representantes da diretoria.
A participação da equipe em todos os momentos da elaboração do Projeto Político Pedagógico foi imprescindível. Favoreceu o
esclarecimento e reorganização das funções e atribuições, “colocando no papel” as referências utilizadas nas ações de Educação
Global e orientando para novos eixos de reflexão e realização em todos os níveis de atuação. Foi um momento para redefinimos
nossa Missão, Visão e Valores.
Os valores escolhidos foram também trabalhados em conjunto: Acolhida, Respeito, Ética, Transparência, Compromisso, Inovação,
Flexibilidade e Profissionalismo correspondem à nossa vivência e ao carisma da fundadora. Não são palavras de “boca para fora”,
mas expressam uma realidade cotidiana integrada no pensar e no agir da instituição e de cada um de seus membros, tendo por
consequência uma coerência de “unidade na diversidade” no seio da equipe educativa, administrativa, coordenação e da diretoria à
serviço das crianças, adolescentes e jovens envolvidos na Clara Amizade que retribuem na vida e no palco através dos valores
intrinsecamente ligados à dignidade e cidadania.
O documento é um marco para a instituição, pois a partir dele percebemos o que precisa ser mudado, como poderemos fortalecer
nossas ações, pensar novas parcerias e planejar o futuro.
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I – SOBRE NÓS
MISSÃO
Promover o desenvolvimento global de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

VISÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS
• Ser referência em possibilitar que pessoas em situação de vulnerabilidade social transformem seus sonhos em realidade;
• Ser referência na formação em direitos humanos;
• Ser referência em fidelização junto aos parceiros;
• Ser referência em sustentabilidade;
• Ser reconhecida nacionalmente como projeto social.

VALORES
• Acolhida
• Respeito
• Ética
• Transparência
• Compromisso
• Inovação
• Flexibilidade
• Profissionalismo
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➢ NOSSA HISTÓRIA
A Associação Os Amigos de Clara Amizade Brasil-Bahia (AACBA), foi criada legalmente, em 13 de maio de 2000. É uma entidade sem
fins lucrativos, que tem como missão promover o desenvolvimento global de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social. Contudo, antes da formalização, já havia um trabalho de escuta e conhecimento das famílias e suas necessidades,
realizado por representantes das comunidades locais e missionárias da “Claire Amitié” (associação francesa que teve como fundadora
Thérèse Cornille). A equipe da AACBA, os líderes comunitários, as próprias jovens e suas famílias, relatando suas dificuldades cotidianas
nos bairros, sugeriram alternativas e propuseram novas perspectivas diante dos numerosos desafios.
A partir disso, a pedido do então Cardeal Arcebispo de Salvador, Dom Lucas Moreira Neves, foi possível a implantação do Programa de
Educação Global e Capacitação Profissional Clara Amizade e, consequentemente, a abertura da Casa Sede, local inicialmente destinado
ao acolhimento e formação das participantes.
Desde o início, o trabalho educativo e de prevenção é realizado junto às comunidades da periferia da capital baiana, o que contribuiu nas
orientações e decisões referentes ao Programa, na sua evolução e no conhecimento maior das participantes e suas necessidades. À
medida que a quantidade de inscritas foi aumentando, a Casa Sede não pode comportar tantas participantes e as comunidades acolheram
a AACBA disponibilizando espaços nos seus Centros Comunitários, conferindo legitimidade ao Programa. Nascem assim, as unidades
móveis que têm por objetivo, pelo meio do deslocamento de educadores (as), o desenvolvimento das atividades em uma comunidade que
disponibiliza o espaço físico para a realização das oficinas.
Hoje, por meio do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional, a Associação Os Amigos de Clara Amizade proporciona
cursos em três Centros Comunitários:
➢ No Bairro da Paz e em São Cristóvão: cursos básicos de Artesanatos diversos e Pintura sobre tecido, cursos da área da beleza
(Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Tranças Africanas e Mega Hair), curso profissionalizante de Manicure, curso artístico de
Dança e formações nas áreas pessoal, familiar e cidadã.
➢ No Centro Comunitário de Nova Brasília (Itapuã): cursos básicos, avançados e profissionalizantes da área de informática e
comunicação integrando de forma diferenciada diversos módulos a formação humana e cidadã.
É importante frisar que com a construção do Espaço Beleza, na Casa Sede (Sede Administrativa), a capacitação profissional de
Cabeleireiro foi integrada de 2009 até 2016 para as jovens maiores de 18 anos com o SENAC (unidade móvel) e com a restruturação
dessa instituição parceira, a Clara Amizade procura novas formas de capacitação profissional.
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➢ LINHA DO TEMPO

Vinda da equipe da
Clara Amizade
Internacional

1997

1998

Início das atividades
na Baixa da Soronha
em Itapuã.

AACBA foi criada,
legalmente, em
13/05/2000

2000

Início das atividades
em São Cristóvão.

2006

Início das atividades
no Bairro da Paz

2008

2009

Início dos cursos no
Espaço Beleza /Piatã
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Início das atividades
no Espaço Informática

2016

2017

Aprovação do Projeto
Político Pedagógico

➢ ESTRUTURA CLARA AMIZADE
Equipe
Educativa
1 Coordenadora
2 Orientadoras
3 Educadoras
Sociais de
Artesanato e
Pintura
1 Educadora Social
de Tranças
Africanas e
Maquiagem
2 Educadoras
Sociais de
Manicure
2 Educadoras
Sociais de Dança
1 Educador Social
de Informática
1 Coordenadora de
Serviço)

Apoio
Administrativo
e Contábil
1 Assistente
Administrativo
1 Contador
1 Publicitária

Conselho
AACBA

Parceiros
1 Assistente Social
e 1 Psicóloga da
ASA
5 Estagiárias do
Centro
Universitário
Estácio/Bahia
Instituto Sabin
SEMPS e CRAS da
Região atendida
pela Clara
Amizade

6 Membros
Diretoria
6 Membros
Conselho Fiscal
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Voluntários
40 Palestrantes e
Facilitadores
deram apoio e
suporte nas
Jornadas
Pedagógicas e
formações nos
Centros
Comunitários

Serviços
Gerais
1 Zelador
1 Merendeira
2 Auxiliares de
Serviços Gerais

➢ ORGANOGRAMA

Clara
Amizade
Internacional
Parceiros e
Instituições
Públicas

Amigos
Sócios
Contribuintes

Conselho
Fiscal

Beneficiários

Comunidades
Locais

Apoio
Contábil e

Diretoria

Administrativo

Coordenação
e Equipe
Educativa
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II – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO GLOBAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
A Educação Global desenvolvida pela Clara Amizade consiste num processo capaz de contribuir com as pessoas para um novo modo de
olhar e pensar as realidades do mundo, despertando-as para contribuírem com um mundo mais justo, com equidade e direitos humanos
para todas as pessoas.
A AACBA busca promover a garantia e defesa dos direitos sociais, orientação para o atendimento social e o fortalecimento de vínculos
familiares, considerando todas as dimensões da pessoa, contribuindo para que o público atendido, oriundo de situações de
vulnerabilidades, faça escolhas diferenciadas, que o promova e possibilite descobrir novos caminhos despertando suas capacidades e
habilidades, tornando pessoas responsáveis nos planos pessoal, familiar e social.
A Educação Global abrange a Educação para os Direitos Humanos, Sustentabilidade para a Paz e a Educação Intercultural, dimensões
globais da Educação para a Cidadania.
Além dos cursos são trabalhados temas da formação humana, espiritual e cidadã, favorecendo a valorização da cultura, artes, identidade,
expressão, direitos humanos, valores e princípios éticos e cristãos. Ao final de cada turno de atividades nos centros comunitários são
distribuídos lanches, respondendo às orientações de segurança alimentar.

A Educação Global é desenvolvida por meio dos seguintes pontos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer a si próprio e o desenvolvimento das dimensões do ser;
Apropriar-se dos meios para o seu desenvolvimento;
Assumir seu lugar na sociedade pela obtenção de uma formação profissional e de uma atividade geradora de renda;
Entender a educação como um processo articulado entre escola, família e sociedade em geral;
Assumir compromissos na sociedade buscando espaços de participação na transformação social;
Construir seu projeto de vida, para o desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas que engajam uma liberdade responsável;
Respeitar a diversidade;
Entender a espiritualidade como respeito à diversidade.
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▪ BASES PEDAGÓGICAS
A construção do Projeto Político Pedagógico está fundamentada na concepção da Teoria Sistêmica, que privilegia as relações e
as interações da comunidade educativa, familiar, social e comunitária. Utilizamos, também, as teorias desenvolvidas pelo Educador
Paulo Freire, respeitando a reflexão no que se refere à prática e ação. O nosso olhar está sempre atento ao processo de aprenderensinando.

➢ ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS CENTROS COMUNITÁRIOS 2017

Centro Comunitário do Bairro
da Paz

Centro Comunitário de São
Cristóvão

Aulas: Segundas e QuintasFeiras, das 8h30 às 11h30 e das
14h às 17h30.
Público-alvo: de 8 a 29 anos

Aulas: Segundas, Quartas e
Sextas-Feiras, das 14h às 17h30.
Público-alvo: de 8 a 29 anos

Cursos:
Artesanato e Pintura
Trança Africana/Mega-Hair e
Maquiagem, Manicure
Design de Sobrancelhas
Dança

Cursos:
Artesanato e Pintura
Trança Africana/Mega-Hair e
Maquiagem, Manicure
Design de Sobrancelhas
Dança
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Espaço Informática - Nova
Brasília de Itapuã
Aulas: Segunda a sexta (exceto
na Terça-Feira), turnos
matutinos e vespertinos.
Público - alvo: A partir de 11
anos
Cursos:
Windows, Word, Excel, Internet,
PowerPoint (80h/100h)
Corel Draw (50h)

III – PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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IDADE
(407 participantes)
Mais de 29
De 08 a 11
anos
anos
41
51

De 18 a 29
anos
177

15

De 12 a 17
anos
138
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407 participantes acompanharam um total de 719 cursos.

120
100

CERTIFICADOS E ATESTADOS CURSOS
105
PROFISSIONALIZANTES 2017
70

80
60
40
20

43

61
40
20

14

0
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Os educandos acompanharam 445 cursos profissionalizantes e
353 receberam certificados e atestados.

IV – METAS E RESULTADOS 2017
ORDEM
Meta 1

Meta 2

META

RESULTADOS

Divulgar as atividades da Associação nos bairros, As divulgações para novas inscrições dos cursos nos bairros
distribuindo 2500 panfletos, no período de 12 meses. periféricos de São Cristóvão, Nova Brasília de Itapuã foram
realizadas com o carro de som e panfletos. Todos os panfletos
foram entregues.
Matricular 330 crianças, adolescentes e jovens, em A meta de matrícula foi superada. Houve a participação ativa dos
situação de vulnerabilidade, segundo os respectivos 407 matriculados (incluindo crianças, adolescentes e jovens), que
cursos nos Centros Comunitários e no Espaço através do Programa de Educação Global e Capacitação
Informática;
Profissional tiveram acesso ao desenvolvimento da expressão
pessoal, comunitária e de convivência; mobilização cidadã na
comunidade e com a comunidade, fortalecendo os vínculos
comunitários e familiares e ampliação de habilidade para ingressar
no mercado de trabalho.

Meta 3

Formar e acompanhar 120 crianças e adolescentes,
entre 8 e 15 anos, nos cursos básicos de artesanato e
pintura sobre tecido, através da utilização de material
reciclável na confecção dos trabalhos.

Meta 4

Desenvolver 01 atividades lúdica (brincadeiras e As atividades lúdicas aconteceram mensalmente e motivaram os
dinâmicas) em cada formação humana e cidadã, nas educandos através das brincadeiras, atividades com cartazes e
confraternizações e encontros festivos;
exibição de filmes, favorecendo a ludicidade e integração dos
participantes.

Meta 5

Formar e acompanhar 60 adolescentes, maiores de 14 208 adolescentes, jovens e mulheres maiores de 15 a 29 anos
anos, e jovens nos cursos da área da beleza afro: foram acompanhados nos cursos da área da beleza afro:
maquiagem e tranças africanas/mega-hair;
maquiagem e tranças africanas/mega hair, proporcionando
oportunidade de ingresso na área da beleza e ingresso no mercado
de trabalho.

131 crianças e adolescentes, com idade entre 8 e 15 anos, foram
acompanhadas, nos cursos básicos de artesanato e pintura sobre
tecido, através da utilização de material reciclável na confecção dos
trabalhos.
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Meta 6

Meta 7

Meta 8

Meta 9

Formar e acompanhar 60 adolescentes, a partir de 15 91 adolescentes e jovens com idade a partir de 15 a 29 anos
anos, e jovens no curso profissionalizante de aprenderam técnicas de embelezamento das unhas das mãos e dos
manicure.
pés, além de obterem conhecimento sobre técnica e prática de
higienização e esterilização dos instrumentos de trabalho,
respeitando as normas da Vigilância Sanitária.
Possibilitar que 70 crianças, adolescentes e jovens Diversas crianças, adolescentes e jovens (matriculadas nos demais
(matriculadas nos demais cursos) participem dos cursos) participaram dos cursos artísticos de dança. Além do
cursos artísticos de dança;
condicionamento físico e mental, a dança proporciona: aumento do
convívio social, combate a depressão e a timidez, combate ao
Stress diário, ativa e melhora a coordenação motora aumenta do
comprometimento, fortalece a musculatura, protege as articulações,
melhora o condicionamento aeróbico, melhora a capacidade
cardiorrespiratória, previne problemas posturais e de artrose,
aumenta a flexibilidade, atenua dores e eleva a autoestima.
Formar e acompanhar 60 crianças, adolescentes, Crianças (a partir de 11 anos), adolescentes, jovens e adultos de
jovens e adultos nos cursos básicos de informática no ambos os sexos, receberam uma formação que proporcionou:
Centro Comunitário de Nova Brasília;
ampliação de conhecimentos de informática para melhor
acompanhar os estudos ou ingressar no mercado de trabalho;
treinamento para utilização da informação digital de forma
funcional; mobilização cidadã na comunidade e com a comunidade,
incentivando o protagonismo juvenil aliado à empregabilidade.
Formar e acompanhar 30 adolescentes, maiores de 15 40 adolescentes maiores de 15 anos, jovens e adultos foram
anos, jovens e adultos nos cursos avançados e acompanhados nos cursos avançados e profissionalizantes de
profissionalizantes de informática e comunicação;
informática e comunicação.

Meta 10

Realizar 3 palestras mensais referentes às formações
humana e cidadã para as matriculadas dos Centros
Comunitários;

Meta 11

Fornecer 2600 lanches mensalmente para as
matriculadas nos Centros Comunitários;

Foram realizadas diversas palestras mensais para os educandos
dos Centros Comunitários. Os temas trabalhados nas palestras:
Identidade e Cidadania, como se apresentar em uma entrevista,
higiene pessoal e convivência em comunidade.
Seguindo cardápios variados, foram entregues aos participantes do
Programa 2600 lanches.
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Meta 12

Meta 13
Meta 14

Meta 15

Meta 16

Realizar 3 atividades culturais e passeios,
anualmente: visitas a bibliotecas, museus, locais
históricos, turísticos e áreas ambientais;

Foram realizados quatro passeios culturais e de lazer dentre eles,
passeio para o Teatro Solar Boa Vista, dois encontros de jovens na
Casa Sede com o objetivo de refletir sobre diversas temáticas,
dentre elas o combate à exploração sexual infantil e um Encontro
no Ministério Público.
Realizar 10 confraternizações e encontros festivos Ao longo do ano mais de dez confraternizações foram feitas, dentre
anualmente;
elas festa do dia das mães, festa de Natal, etc.
Atestar ou Certificar 60% das matriculadas nos cursos Todos os beneficiários foram atestados ou certificados. É o
da área da beleza, de manicure e nos cursos básicos, resultado da valorização dos esforços pessoais, familiares e
avançados e profissionalizantes na área de
coletivos e das habilidades desenvolvidas.
informática segundo frequência e aptidão;
Preparar e realizar 1 espetáculo ao final das
O "III Show de Talentos Clara Amizade, Despertando Talentos,
atividades anuais;
Formando Cidadãos”, foi realizado no dia 04/11/2017, às 15h no
Teatro Solar Boa Vista. O evento foi incluído na programação do
projeto " Novembro Negro Solar" em comemoração ao mês da
Consciência Negra.
Avaliar a realização de todas as atividades da
Diversas reuniões com a participação da equipe educativa;
Associação realizadas no respectivo
Educandos; Membros da Diretoria e Parceiros foram realizadas ao
período.
longo do ano para verificação dos efeitos, impactos e benefícios
realizados ao longo de todo ano de 2017.
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V – CENTROS COMUNITÁRIOS
A - CURSOS
Em 2017 as divulgações para novas inscrições dos cursos nos bairros periféricos de São Cristóvão, Bairro da Paz e Nova Brasília de
Itapuã foram realizadas com o carro de som e panfletos. Houve um aumento na quantidade de educandos matriculados no Bairro da Paz,
pois novas turmas foram abertas pela manhã e houve uma procura muito grande também por vagas no curso de informática, que inclusive
a cada dia possui mais interessados. Os cursos foram organizados por módulos redefinidos, o que trouxe dinamismo renovado e ótimo
nível de qualidade. Outros resultados positivos: a nova distribuição da carga horária dos cursos de manicure, maquiagem, trança e megahair e a decisão em manter turmas menores no curso de dança, o que possibilita um trabalho mais técnico, apurado, além de facilitar a
disciplina nas aulas.

SÃO CRISTÓVÃO

EDUCANDAS FAZEM COREOGRAFIAS
NO SHOW DE TALENTOS DOS CENTROS

BAIRRO DA PAZ

TURMA DO CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS
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NOVA BRASÍLIA/ITAPUÃ

MUTIRÃO DA CIDADANIA

B - FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ
As atividades culturais têm como objetivo contribuir com os educandos (as) no conhecimento
geográfico, histórico, ambiental e cultural da cidade, do estado e do país. A Instituição Clara
Amizade proporciona durante o tempo em que os educandos estão participando dos cursos,
atividades de convivência tais como, passeios e encontros de formação, através das quais os
mesmos terão a oportunidade de se conhecerem melhor.
As atividades de formação fazem parte da proposta institucional, denominada Educação Global,
cujo objetivo é a formação pessoal, profissional e cidadã do público-alvo. Para tanto, utiliza-se
de conversas informais, rodas de conversas, seminários com abordagem de assuntos diversos
tais como, sexualidade/afetividade, drogadição, gravidez precoce, relação familiar,
escolarização, empreendedorismo, profissionalização, dentre outros.

✓ Identidade e Cidadania
A proposta de trabalhar o tema cidadania durante o ano de 2017 foi assertiva, isso foi verificado pela observação da participação mais
ativa dos jovens ao se expressarem sobre o tema durante as rodas de conversa e na apresentação do III Show de Talentos. Para
desenvolver o tema foram realizadas várias palestras mensais ao longo do ano.

✓ Palestras Educativas sobre saúde e higiene corporal
A parceria com o Instituto Sabin proporcionou ao longo de 2017, o crescimento e desenvolvimento dos educandos através de palestras
educativas e doação de kits de higiene e livros. Os temas abordados nas palestras foram: higiene corporal, vestuário, limpeza dos dentes
e das unhas, cabelos limpos, higiene mental, vírus, herpes e sapinho na boca. O objetivo da atividade é sensibilizar os educandos sobre
o cuidado com o corpo, aspecto importante para identidade e convivência no Projeto da Clara Amizade e na vida pessoal de cada
educando.

✓ Mundo do Trabalho
Nos dias 17 e 19 de abril, os educandos do Curso Área da Beleza Afro: Maquiagem (1º módulo) e Manicure participaram da Roda de
Conversa: “Aparência e conduta Profissional”, tendo como facilitadoras as estagiárias de Serviço Social do Centro Universitário Estácio
Bahia (FIB). O objetivo da atividade é preparar os educandos a partir dos 15 anos para o Mundo do Trabalho, aspecto importante para
Cidadania.
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C - FORMAÇÃO ESPIRITUAL
No final das tardes de atividades, nos Centros comunitários, as turmas se revezam para
animar o momento de oração com cantos e louvores, segundo a sensibilidade das
participantes e a diversidade das religiões representadas.

✓ Tardes Espirituais
No primeiro semestre, ao preparar a festa das Mães nos Centros Comunitários e a festa
de Tereza Cornille, fundadora da Clara Amizade, as educandas refletiram o sentido da
responsabilidade e maternidade com uma dinâmica utilizando fotografias simbólicas
sobre esse tema e prepararam mensagens para as próprias mães, convidando-as para
os encontros festivos no Bairro da Paz e em São Cristóvão (dias 10 e 11/05). Os pais
foram tocados pelo convite e realização do evento.
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A partir daí os educandos refletiram o tema mariano das Bodas de Caná (João 2, 1-11) e dramatizaram esse trecho do evangelho nos
encontros que aconteceram na Casa Sede nas duas tardes espirituais realizadas nos dias 18 e 19/05. Inclusive, os meninos e meninas
do Espaço Informática participaram na dramatização e todos se envolveram nos momentos de louvor, reflexão, músicas e brincadeiras.
As dançarinas de São Cristóvão se destacaram apresentando uma linda coreografia que elas já haviam apresentado anteriormente no
dia 13 de maio, na celebração em homenagem à fundadora Thérèse Cornille, presidida pelo Padre Ailan Simões, na Casa Sede, com a
presença dos amigos da associação e representantes da equipe educativa, de coordenação e de apoio administrativo.
No segundo semestre foram feitas apresentações no dia 12 de outubro (Dia das Crianças) e em dezembro peças natalinas nos centros
comunitários de São Cristóvão e do Bairro da Paz.
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D - CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/PASSEIOS
✓ Celebrar, comemorar os eventos favorece a expressão dos talentos e valorização das conquistas realizadas As confraternizações
têm um impacto muito positivo sobre o rendimento dos educandos e a equipe educativa, pois é capaz de unir e estimular a
comunicação entre as pessoas, sendo uma maneira eficiente de promover a integração entre todos.

✓ Dia Internacional da Mulher
Nos dias 13, 15 e 16 de março, a Associação celebrou com os educandos o Dia Internacional da Mulher nos Bairros: da Paz, São
Cristóvão e Nova Brasília de Itapuã. As atividades aconteceram nos Centros Comunitários e desenvolveu temas que valorizam o
empoderamento feminino e a cidadania.

✓ Festa das Mães
Nos dias 10 e 11 de maio, foi comemorado o Dia das Mães nos Centros Comunitários. O objetivo da comemoração foi proporcionar
um momento recreativo e lúdico, contribuindo para o fortalecimento de vínculos.

✓ Festa de São João
Nos dias 12, 13 e 14 de junho foram desenvolvidas atividades juninas nos Centros Comunitários. Foram feitas lindas decorações
com o tema da festa, brincadeiras, distribuição de brindes, sorteio de balaios juninos, muitas caipiras, comidas, animação e
quadrilha junina.
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✓ Clara Amizade: Prévia do Show de Talentos nos Centros Comunitários
Nos dias, 18/10 e 19/10 foram realizadas comemoração do mês das crianças, o Festival Clara Amizade, em
São Cristóvão, Nova Brasília de Itapuã e Bairro da Paz, através do Festival Clara Amizade. Foram
momentos de construção e protagonismo dos educandos que deram o seu melhor mostrando poesias,
músicas e coreografias.

✓ Entrega de Certificados
Nos dias 06/12 e 07/12 as atividades pedagógicas foram finalizadas com uma festa natalina e entrega de certificados e atestados nos
bairros de São Cristóvão, Bairro da Paz, Nova Brasília de Itapuã. A entrega dos certificados é sempre uma celebração emocionante que
envolve os educandos, familiares e amigos.

✓ Confraternização de Natal/Entrega de presentes
Já no dia 14/12, o Centro Comunitário Santa Helena recebeu os parceiros SEMPS e Instituto SABIN, para Celebrar o Natal com entrega
de presentes e partilha de um lanche natalino. O Instituto Sabin, com mais uma ação solidária, solicitou que os educandos da Clara
Amizade dos Centros Comunitários de São Cristóvão, Nova Brasília de Itapuã e Bairro da Paz, na faixa etária de 08 a 14 anos,
escrevessem cartas pedindo presentes de Natal. Os beneficiários tiveram seus desejos realizados pela equipe do Instituto Sabin, que
além dos presentes disponibilizaram tempo e carinho.

27

✓ Show de Talentos no Teatro Solar Boa Vista
O "III Show de Talentos Clara Amizade, Despertando Talentos, Formando Cidadãos”, foi
realizado no dia 04/11, no Teatro Solar Boa Vista. O evento fez parte da programação do
projeto " Novembro Negro Solar", em comemoração ao mês da Consciência Negra. No palco,
os educandos movidos pelo tema cidadania, apresentaram dança, música, poesias, desfile e
artesanato. Foi uma tarde maravilhosa que contou com a presença de pais, responsáveis e
amigos dos educandos. O Show de Talentos é uma oportunidade que o projeto dá aos jovens
da periferia de mostrar seus talentos, se sentirem valorizados e mostrar ao público tudo que
aprenderam durante o ano.
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VI – ESPAÇO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
O Espaço Informática e Comunicação foi um sonho da Clara Amizade que se tornou realidade
graças ao apoio do Arquidiocese de Salvador e do financiamento da Fundação Populorum
Progressio, Trafigura Foundation e da Claire Amitié International. Hoje o curso de informática
está sendo ofertado e transformando vidas na comunidade de Nova Brasília de Itapuã (Centro
Comunitário São Francisco de Assis). O intuito do projeto é promover a inclusão digital, a
formação humana e espiritual e o protagonismo infanto-juvenil para adolescentes, jovens e
adultos, visto que o analfabetismo digital é um grande fator de exclusão no mercado de
trabalho.
Atualmente o curso é muito procurado e em 2017, o espaço recebeu cerca de 97 educandos jovens e adultos. Foram formadas 7 turmas,
sendo 5 turmas de Informática básica e 2 turmas de Iniciação ao Corel Draw. 78 certificados e atestados foram entregues ao longo do
ano.
Em meio à produção, o espaço informático realizou, pelo segundo ano, o “Mutirão da Cidadania”, projeto de responsabilidade social que
proporciona aos alunos do curso de informática a oportunidade de se colocarem à serviço da comunidade, sendo agentes de
transformação, pois põem em prática o que aprenderam no curso. Cerca de 20 moradores locais tiveram acesso aos serviços oferecidos
pela ação como: Impressão de segunda via de CPF, impressão e elaboração de currículo, cadastramento em bancos de vagas de
empregos, criação de e-mails e impressão de antecedentes criminais.
A formatura de cada turma é uma grande alegria para a instituição, pois é nítida a felicidade dos familiares, educadores e amigos, porque
percebem e reconhecem a importância da oportunidade que a Clara Amizade oferece, gratuitamente, para que o futuro dos educandos
seja promissor e com mais esperança. O curso é um grande sucesso!
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➢ FORMAÇÕES – EQUIPE EDUCATIVA E APOIO ADMINISTRATIVO
✓ Semana Pedagógica
No início de 2017 tivemos uma Jornada Pedagógica voltada para a construção do Projeto
Político Pedagógico. A Formação foi conduzida pela pedagoga Joice Santana e pelo consultor
Fábio Feitosa. No Segundo Semestre com o objetivo de despertar novas ideias (dentro das
habilidades e funções de cada membro da equipe educativa), potencialidades, trocar
experiências, avaliar custos e benefícios da ação do Projeto Clara Amizade, refletir sobre
desafios encontrados e novos caminhos de construção, tendo em vista a realização exitosa do
ano letivo que se inicia, foi realizada de 11 a 15 de dezembro de 2017, na Casa Sede a Semana
Pedagógica. De acordo com a programação foram desenvolvidas as seguintes atividades:

▪ Cuidando do Cuidador: Facilitadora: Cleide Colin
A facilitadora, Cleide, mostrou o quanto é importante cuidarmos do nosso corpo, até porque se não nos cuidarmos não teremos como
cuidar de outras pessoas. No segundo momento do dia, a orientadora Rosalie Faye discorreu sobre a vida e a obra da Clara Amizade
baseada na inspiração da fundadora Thérèse Cornille. Rosalie partilhou que Thérèse criou as casas Clara Amizade para cuidar das jovens
que mais precisam. Para Rosa foi uma graça conhecer a fundadora, e ser missionária da Clara amizade, ajuda a aprofundar cada vez
mais este conhecimento.

▪

Círculo da Paz: Facilitadora: Prof. Isabel Lima (UCSAL)
A professora do grupo de pesquisa sobre os Direitos Humanos (Prof. Isabel Lima), trouxe a
dinâmica do “Círculo da Paz”, com o objetivo de promover espaços de reflexão e escuta. A
equipe percebeu o quanto é importante escutar sem julgar e que cada pessoa tem uma
história diferente da outra. Todo indivíduo tem uma história.

▪ Coaching: Facilitadora: Juliana Macário
A Coaching, Juliana Macário, partilhou neste dia sobre a importância do desenvolvimento
pessoal, cidadão e profissional. Segundo ela, cada pessoa tem um valor que precisa ser
percebido, desenvolvido e valorizado. Ela também dialogou sobre a importância de se ter
um líder na equipe, não esquecendo que toda pessoa pode ser líder, basta querer e
desenvolver habilidades.
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▪ Direitos Humanos a partir da Educação Global – Facilitadoras: Núbia Sacramento, Daniela
Miranda e Laís Veiga
A Assistente Social, Daniela Miranda, trouxe duas reflexões. A primeira: sobre o fato da mídia não ter
falado, em nenhum momento, sobre o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, o que mostra a
falta de preocupação com essa temática. A outra foi: como podemos falar de direitos humanos para
nossos educandos nessa sociedade que tanto negligencia os direitos das pessoas? Após a partilha
assistimos a um filme sobre a temática e finalizamos a manhã com o depoimento de Núbia Sacramento
e Laís Veiga (alunas do grupo de pesquisa sobre Direitos humanos da Universidade Católica do
Salvador). Segundo Núbia, a educação em Direitos Humanos, busca empoderar e mostrar aos jovens os
seus direitos e deveres.
Neste dia refletimos também “Direitos Humanos e Acesso à Água”, com a facilitadora: Amanda Santos (assessora da Cáritas Regional
Nordeste 3), que destacou o quanto é importante o cuidado com a água e que ainda há muita desigualdade no acesso, pois nem todos
usufruem a água da mesma forma. Segundo ela, nos bairros mais ricos de Salvador sempre há água e nos mais pobres a falta de água
é constante.
▪

Avaliação: Facilitador: Fábio Feitosa (Consultor em Projetos Sociais e Diretor da Empresa Cogitare)

No último dia de encontro, o facilitador Fábio Feitosa propôs, através da leitura da parábola “Cachimbo da Paz”, a reflexão sobre o perdão
e com a leitura da parábola do “Velho e a Jabuticabeira”, a prática da paciência. “As ações
que fazemos hoje darão frutos mesmo que não estejamos mais neste mundo para ver.” No
final da partilha cada pessoa presente foi convidada a escolher símbolos: frases, cantos ou
palavras que simbolizassem o que a Semana Pedagógica representou.
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✓ ASA: Rede Adolescente
Ação Social Arquidiocesana – ASA, através da Pastoral do Menor, acompanhou,
mensalmente, as educadoras sociais, por meio das formações e intercâmbios na Rede
Adolescente. Os eixos de reflexões e discussões foram: Família Século XXI, Gênero, Abuso
Sexual Inclusão Social, Meio Ambiente, Respeito a Diversidade Religiosa, DST,
Relacionamento Pais e Filhos, Conjuntura Política, Intolerância Religiosa, Adolescente e Rede
Social, Drogas e Aborto.

✓ Projeto de Educação Digital “Edulivre”
A Clara Amizade, através da Coordenadora de Serviços (Aucília Silva), da Pedagoga (Joice
Santana) e da Assistente Administrativa (Jaci Ribeiro), participou, nos dias 10/08 e 11/08, do evento de divulgação do Projeto de educação
digital “Edulivre”. O projeto (apoiado pela UNESCO), oferecerá gratuitamente aos jovens de 16 a 24 anos uma nova forma de ensinar e
aprender conhecimentos básicos de língua portuguesa, matemática e habilidade para à vida e para o ambiente de trabalho. Segundo
Adalto Soares (UNESCO/Comunicação), foi feita uma curadoria para verificar as instituições que possuem condições de desenvolver esse
trabalho e a AACBA foi uma das convidadas. A proposta é formar uma Rede colaborativas de Educação para os jovens que vai gerar
conhecimento, capacitação, visibilidade e possibilidades de parcerias!
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✓ Rotas da Solidariedade
No dia 06/11, a jornalista, empreendedora social, autora do livro “Rotas da
Solidariedade – Gestão e Comunicação Servidora no Terceiro Setor”, Olga Oliveira,
esteve com a equipe da Clara Amizade, na Casa Sede para dialogar com a equipe
de comunicação sobre assuntos como gestão do tempo e problemática da
comunicação interna e externa. Foi uma tarde de muito aprendizado!

✓ Racismo e Juventudes - Ministério Público do Estado da Bahia
No dia 17/11 educandos do Bairro da Paz e a Coordenadora de Serviços, Aucília Santana
participaram na sede do Ministério Público (Centro Administrativo da Bahia), do lançamento
da campanha ‘‘Todos contra o racismo”. Com o mote “Racismo. Como você enfrenta?", a
campanha tem o objetivo de alertar a população sobre a importância de somar esforços para
combater o racismo, além de convocar os expectadores para contarem de que forma cada
um combate o preconceito.
O evento contou com a presença de ativistas do Movimento Negro e personalidades artísticas
que atuam no enfrentamento deste tipo de prática. Entre os participantes presentes estavam:
a jornalista e digital influencer Tia Má, a cientista social e militante do Movimento de Mulheres
Negras Trícia Calmon, o presidente do Ilê Ayê, Vovô do Ilê, a comandante da Ronda Maria
da Penha, major Denice Santiago, o militante do movimento negro Vitor Marques, os ativistas
João Hugo e a professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Zelinda Barros.
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✓ Diz Aí, Juventudes!
Nos dias 01 e 02 de dezembro, a Clara Amizade participou no Parque São Bartolomeu, juntamente com
diversos coletivos, grupos e instituições juvenis da nova temporada da Série “Diz Aí Juventudes”. O Diz Aí
é uma série do Canal da TV Futura que aborda temas do universo das juventudes, a partir do olhar, discurso
e experiência dos próprios jovens. Nesta oportunidade, a série retomou o diálogo com as juventudes a partir
das questões das juventudes negras e indígenas. Foram desenvolvidas formação em audiovisual, roda de
prosa e engajamento.

VII – VIDA ASSOCIATIVA
✓ Aprovação do Projeto Político Pedagógico – PPP
O Projeto Político Pedagógico, aprovado pelo Diretoria no dia 30/11/17, tem por finalidade o desenvolvimento institucional da AACBA. O
projeto integra dois eixos de trabalho: a elaboração do Projeto Político Pedagógico e o Plano de Comunicação. A elaboração do projeto,
contou com a consultoria de Fábio Feitosa e foi realizada, diretamente, com toda a equipe: coordenação, educativa, apoio administrativo,
representantes dos educandos e representantes da diretoria (30 participantes), em vista dos 400 beneficiários diretos: crianças,
adolescentes e jovens que foram acolhidos em 2017 no programa de Educação Global e Capacitação Profissional proporcionado nos
Centros Comunitários e na Casa Sede.
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VIII – PARCEIROS
NÍVEL LOCAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

DESCRIÇÃO
Expressões do acolhimento e interesse das lideranças das comunidades atendidas, que
disponibilizam os espaços físicos nos bairros de Itapuã (Baixa da Soronha e Nova Brasília), São
Cristóvão e Bairro da Paz, onde são realizados a maior parte dos cursos de formação desenvolvidos
pela equipe educativa da AACBA.
A Associação tem articulações com o CMDCA, de modo que casos de violência e abusos são
encaminhados aos Conselhos Tutelares. Há participação, mensal da Associação nas assembleias
ordinárias e extraordinárias e representação na câmara técnica de políticas públicas.
Inscrição da Associação e atualização do registro, participação nas capacitações promovidas pelo
próprio Conselho e diálogo com relação as orientações administrativas.
Os responsáveis orientam as pessoas na formação e ajudam na regularização de seus documentos
especialmente ligados à Bolsa Família. Vieram dos Centros Comunitários para dar orientações aos
jovens e aos seus responsáveis.
Acompanha a equipe educativa através das ações desenvolvidas colocando à disposição uma equipe
pastoral para a integração de diversas instituições, visando à formação dos educadores sociais,
através de cursos e intercâmbios. Auxilia também na formação das educandas mediante o Projeto
VIDA (Vivência, Integração, Disposição e Atitude), visando torná-las multiplicadoras nas suas
respectivas comunidades para mobilização, articulação e garantia de direitos da criança e do
adolescente por meio da realização de oficinas.

Centros Comunitários

Desde
2000

Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente (CMDCA)

Desde
2004

Conselho Municipal de
Assistência Social (CMASS)

Desde
2004

Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)

Desde
2005

Ação Social Arquidiocesana
(ASA)
Via Pastoral do Menor

Desde
2005

Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
(SENAC)

Desde
2009

Monitorou em 2016 a Capacitação Profissional de Cabeleireiro (436 horas) e Maquiador (160 horas)
na Casa Sede, disponibilizando os instrutores, o material didático e de reposição.

Centro Universitário Estácio
Bahia (FIB)

Desde
2012

Auxilia a equipe educativa nos serviços de assistência social, agregando estagiárias da faculdade,
contribuindo com a formação humana e cidadã dos educandos acolhidos nos Centros Comunitários.
Acompanha as famílias dos participantes do Programa, segundo as necessidades.
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Coordenadoria Ecumênica de
Serviço (CESE)

Desde
2012

Secretaria Municipal de
Promoção Social, Esporte e
Combate à pobreza (SEMPS)

Desde
2015

Instituto Sabin

Desde
2016

Serviço Social do Comércio
(SESC - Mesa Brasil)
Cogitare

Desde
2016
Desde
2017

O incentivo à Mobilização de Recursos locais tem sido a principal contribuição da CESE com a Clara
Amizade. Em 2016, o Projeto Mobilizando Pedagogia e Comunicação orientado pela metodologia de
dupla participação foi aprovado e foi concluído em 2017.
Apoiou (a partir agosto de 2015), o Programa de Educação Global e Capacitação Profissional por
meio do convênio de cooperação para execução direta do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – SCFV.
Por meio da aprovação do Projeto “Criança e Saúde”, disponibilizou exames laboratoriais gratuitos
para crianças e adolescentes da Associação. Fizeram palestras sobre a instituição e entregaram
presentes de Natal para crianças e adolescentes da faixa etária de 8 a 14 anos dos diversos bairros.
Em 2017 a parceria foi renovada por mais dois anos.
Ao longo do ano foram doados à Associação iogurtes, todos entregues aos educandos.
Apoiou tecnicamente a equipe da AACBA na construção do Projeto Político Pedagógico e
Planejamento Estratégico.

NÍVEL INTERNACIONAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA
Claire Amitié Internationale
(CAI)

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Desde
1997

A Associação disponibiliza coordenadoras/missionárias para executar os Projetos em estreita
colaboração com a Diretoria e Conselho Fiscal da AACBA. Também arrecada fundos na Europa
destinados à manutenção do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional e da Casa Sede,
desde o início das atividades, de forma contínua. A parceria ocorre desde 1997.
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IX – CONQUISTAS 2017
✓ Projeto “Crianças e Saúde” - Instituto Sabin
A AACBA foi contemplada com a renovação da parceria com o Instituto Sabin por mais dois anos. A parceria é um diferencial, pois
proporciona crescimento e desenvolvimento aos educandos. São desenvolvidas as seguintes ações: palestras educativas, doação de kits
de higiene, livros, realização de exames laboratoriais, coleta de amostras de sangue (hemograma completo, fator rh, parasitológico de
fezes e tipagem sanguínea). No final do ano é feita uma confraternização natalina com direito a presentes para os educandos.

✓ Convênio com a SEMPS - Projeto de Educação
Global e Capacitação Profissional
O apoio financeiro público da Prefeitura de Salvador
(SEMPS) possibilitou, no ano de 2017, a manutenção e
continuidade das ações do Programa de Educação Global e
Capacitação Profissional. Em 2018 continuamos mantendo a
parceria.

✓ Projeto Mobilizando Pedagogia e Comunicação CESE
Através do projeto de Dupla Participação, na qual cada entidade apoiada deve mobilizar 50% do orçamento com ações locais e a CESE
dobra o valor, foi possível iniciar e concluir a construção do Projeto Político Pedagógico e iniciar o Plano de Comunicação da instituição.

✓ Projeto “Alimente essa Ideia” - Mesa Brasil – SESC
A Associação passou a receber doações de alimentos do projeto, onde os gêneros excedentes são doados às instituições sociais
cadastradas e monitoradas sistematicamente, evitando que alimentos próprios para o consumo, com ou sem valor comercial, sejam
jogados no lixo. Estes alimentos encaminhados beneficiaram muitas famílias dos jovens atendidos.
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X – RECURSOS FINANCEIROS
No exercício 2017 obtivemos recursos oriundos de diversas fontes, demonstrando a evolução da Associação Clara Amizade na busca
incessante de novos parceiros.

Participação Financeira 2017
1%
3%

1%
Claire Amitié Internationale
Instituições Públicas (SEMPS)

28%

Amigos e Sócios Contribuintes

Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE)

67%

Outras Receitas e Rendimentos Financeiros
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XI – PERSPECTIVAS 2018
✓ Continuidade da formação e inovação
Para 2018, o desejo da Clara Amizade é continuar realizando a sua missão, dar passos para o futuro e cumprir a meta para os próximos
10 anos: Ser referência em possibilitar que pessoas em situação de vulnerabilidade social transformem seus sonhos em realidade, ser
referência na formação em direitos humanos, ser referência em fidelização junto aos parceiros, ser referência em sustentabilidade, ser
reconhecida nacionalmente como projeto social e ampliar as oportunidades para a juventude de ambos os sexos.

✓ Apresentação do Planejamento Estratégico
O PPP foi um marco para a Instituição, a possibilidade de construir um novo caminho, respeitando a sua história e toda a trajetória trilhada
até aqui. Analisar as ações, percebendo o que pode e precisa ser reestruturado, sobretudo pela abertura da equipe educativa, gestoras,
Assistente Social e Diretoria. O Projeto Político Pedagógico será apresentado às instituições e parceiros e possibilitará o fortalecimento
das ações, inovações, novas parcerias, ampliação do atendimento e visibilidade para as ações da AACBA.

✓ Fortalecimento da Comunicação
Em 2017, foi feita através do projeto de Dupla Participação da CESE, uma reestruturação de toda a comunicação da instituição.
Inicialmente foi contratada uma publicitária que criou (com a ajuda de uma empresa de comunicação) a identidade visual da ACCBA, a
qual representará a associação e a forma como ela será reconhecida no mercado. Logo após foi iniciado o Plano de Comunicação, o
projeto de criação da papelaria e um Manual de Identidade visual (cartão de visita, uniformes, crachás, adesivos de sinalização e capa
para as redes sociais), brindes (caneta, agenda, chaveiro e calendário), panfleto de divulgação das matrículas, post para redes sociais,
mala direta, folder institucional e site voltado para o Terceiro Setor. Essa nova reestruturação foi essencial para que em 2018 possamos
atingir nosso objetivo de mostrar nossas ações de forma transparente, alcançando novos parceiros, fidelizando os já existentes e atraindo
novos doadores.
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XII – AGRADECIMENTOS
São 20 anos até aqui. Muitas coisas aconteceram, diversos aprendizados, muitas vidas modificadas e a vontade de fazer a missão
acontecer cada vez melhor só aumentou! Agradecemos aos nossos parceiros locais e internacionais, pois sem vocês nosso trabalho não
seria possível. Nossa gratidão pela confiança e ajuda nestes anos de trabalho!
Que nossa caminhada siga com a presença de vocês sempre com muita verdade, transparência e amizade.

Muito obrigado!
Deixamos, por fim, uma mensagem inspiradora, dita por Thérèse:

“A felicidade é um presente maravilhoso, quanto mais se dá mais se recebe.”
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TESTEMUNHOS
✓ Centros Comunitários
“Depois dos cursos que fiz, já posso abrir um negócio na área da beleza”
Meu nome é Stefane dos Santos Moreira, sou do bairro de São Cristóvão, tenho 19 anos. A Clara
Amizade me ajudou muito, pois passava minhas tardes em casa ou na rua e minha mãe não gostava.
Comecei a fazer os cursos em 2012, graças a uma amiga que fazia cursos lá, desde então comecei a
fazer aulas de dança.
Fiz também cursos de pintura, manicure, tranças afro, maquiagem e mega – hair. Amei fazer todos
esses cursos! Aprendi e me ajudou bastante, pois eu sempre quis ser empreendedora na área de beleza
e agora posso, pois o principal é ter a formação.
Stefane dos santos Moreira
Educanda de São Cristóvão

“Hoje eu sou uma artesã! a Clara Amizade mudou minha vida”
“Meu nome é Edilene Santos Conceição, tenho 26 anos e a Clara Amizade tem uma grande importância para mim,
pois através da instituição posso aprender, me qualificar e ter uma profissão. Antes eu era uma mulher
desempregada e sem profissão. Hoje eu sou uma artesã e faço a minha renda, isso mudou muito minha vida!
Edilene Santos Conceição,
Educanda do Bairro da Paz
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“Quero abrir a minha esmalteria”

“Sou Letícia Elisabete Flack Souza, tenho 23 anos. A Clara Amizade me possibilitou fazer diversos cursos.
Sem a instituição seria muito difícil me qualificar. Ingressei no projeto através do convite de uma Educadora
Social. Fiz dois anos de pintura, dois anos de manicure e me certifiquei. Logo após fiz trança, dança,
maquiagem, design de sobrancelhas e não vou parar. Enquanto a AACBA oferecer cursos ligados ao
mercado de trabalho irei continuar. Minha vida mudou muito, pois tenho várias formas de obter uma renda.
Futuramente quero abrir meu próprio negócio, minha esmalteria e poder colocar na prática tudo o que
aprendi.

Letícia Nascimento Flack Souza,
Educanda da Soronha

“A Clara Amizade foi um divisor de águas em minha vida!”
Me chamo Silvia Tatiana. Conheci a Clara Amizade em 2017, através de uma amiga
cabeleireira. Foi uma oportunidade ímpar! fiz o curso de tranças Africanas no Bairro
da Paz e hoje me sinto realizada, pois possuo um salão e sou empreendedora na área
da Beleza! A Clara Amizade foi um divisor de águas em minha vida!
Silvia Tatiana
Educanda do Bairro da Paz
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✓ Equipe Educativa
“A Clara Amizade é uma grande escola”
Sou Michele Alves, bacharel licenciada em Dança pela Universidade Federal da Bahia, bailarina e
coreógrafa, desenvolvo estudos continuados em Dança Clássica e Moderna. Atuo como professora de
Dança na Clara Amizade desde 2012, quando comecei minha jornada/missão com as meninas do Bairro
da Paz, São Cristóvão e Soronha.
Comecei a atuar na instituição no fim da minha graduação e lembro como se fosse hoje, o telefonema da
coordenadora da instituição (Gerardine Koffi). Eu tinha pouca experiência em trabalhos com projetos
sociais, mas gostei do convite e vi na Clara Amizade uma grande escola, uma oportunidade de
desenvolver o meu aprendizado e colocá-lo em prática!
Foram muitos desafios até aqui. Mas com trabalho e perseverança colhi frutos do meu esforço, amor e
dedicação: meninas comprometidas, com melhor comportamento, descobrindo que através da Dança
poderiam SONHAR! e lutar por seus sonhos.
Michele Alves, Educadora Social de Dança

“A minha maior satisfação é ver o brilho, sorriso e superação dos meus educandos”
Meu nome é Jacimara Santos, sou Educadora Social da área da Beleza há cinco meses, tempo
suficiente para dizer o quanto estou satisfeita em fazer parte do quadro de funcionários dessa
instituição. A clara Amizade chegou em minha vida de forma prazerosa e verdadeira. A minha
maior satisfação é ver o brilho, sorriso e superação dos meus educandos.
.

Jacimara Santos, Educadora Social da Área da Beleza
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✓ Parceiros
“A minha primeira visita à instituição foi muito marcante”
Meu nome é Silvana Santos Souza, sou Assistente Social, Técnica de Serviços
da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS). Eu
conheci a Clara Amizade por ocasião do primeiro chamamento Público que
tivemos. A minha primeira visita à instituição foi muito marcante. Fui visitar o
Centro Santa Helena (Bairro da Paz) pela primeira vez. Não sabia onde o local
ficava e parei o carro na rua principal. Perguntei a uma garotinha que estava na
rua se ela sabia onde ficava e me surpreendi com o sorriso e espontaneidade da
menina. Ela disse “eu sei onde é! Já participei de diversos cursos lá.” Ela não se
contentou em dizer onde ficava, fez questão de me levar ao local. Como a
primeira impressão é a que fica, para mim a fala da menina foi um indicador muito
positivo. A minha impressão foi confirmada quando conheci o local do curso, os
educandos e toda a equipe educativa.
Silvana Santos Souza, Técnica de Serviços da SEMPS

“A Clara Amizade está abrindo portas para que futuros talentos possam surgir”
Sou Josilene Passos e sou fã de instituições que, assim como a Clara Amizade, defendem os direitos das
crianças, adolescentes, dando oportunidade à garotada, para que possam ir mais longe. É um projeto que
incentiva o desenvolvimento pleno e integral de um público vindo da periferia apresentando a possibilidade
de que sejam mais e melhores para a sociedade. Essa sociedade que exclui, segrega, seleciona a partir da
cor da pele e condições financeiras. Quando a Clara Amizade oferece formação, cultura e arte está abrindo
portas para que futuros talentos possam surgir.
Josilene Passos, Assessora Regional (Cáritas Regional Nordeste 3 )
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APOIO:

Diretoria de Proteção Social Básica
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ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL-BAHIA
Rua Eduardo Santos n. º 01, Quadra 18 – Piatã
CEP: 41.650-075 – Salvador/Bahia/Brasil
Tel.: (71) 3375-5135
E-mail: camizade.bahia@yahoo.com.br

VOCÊ PODE NOS AJUDAR ATRAVÉS DE DOAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS
Associação “Os Amigos de Clara Amizade Brasil-Bahia”
Banco 237 (Bradesco) – Agência 2425-2
Conta Corrente 008374-7
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