
O atendimento serviço social seguiu os
moldes do ano anterior (de maneira remota
ou presencial com agendamento prévio).

F E V E R E I RO

2022

Retrospectiva 
Em 2021, buscamos aperfeiçoar o modelo de trabalho empregado em 2020, redefinindo a
metodologia dos programas, tendo uma escuta mais atenta às necessidades das famílias,
visando supri-las, conforme os recursos disponíveis. Veja abaixo as principais ações:

Atendimentos SCFV

Realizou-se a capacitação dos oficineiros e
demais voluntários.

Reunião com os voluntários

Devido ao apoio de todos os nossos
colaboradores conseguimos distribuir
durante todo o ano de 2021  cestas básicas,  
para as famílias atendidas pelo serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos .

Cestas básicas

Grupo de mães recebendo as cestas

Este apoio se fez indispensável à segurança
alimentar e sanitária das crianças e seus
familiares, ante este momento sensível que
vivemos, em localidades mais carentes de
recursos e infraestrutura sanitária.



Em continuidade aos trabalhos voltados ao
fortalecimento dos vínculos solar com a comunidade,
foram elaborados e distribuídos mensalmente
materiais pedagógicos, a serem realizados com o
núcleo familiar.

Outubro Rosa

Atividades de convivência 

Com a redução do índice de transmissão
no Rio de Janeiro ( portal de dados do
estado do Rio), foram realizados eventos 

Com o suporte técnico de uma
psicóloga voluntária, fez-se uma
avaliação dos impactos emocionais  e
sociais gerados pela pandemia. 

Avaliação
Socioemocional

Detectou-se a necessidade de
atendimentos individualizados e
continuados com algumas crianças,
logo foram realizados pela mesma
psicóloga e assim que possível,
encaminados para dar seguimento na
rede pública.

teste para o retorno presencial das atividades em
fevereiro de 2022, bem como para estreitamento de
vínculos com as famílias. Seguindo todas as medidas de
prevenção, o primeiro evento foi: 

Eventos teste

Em parceria com o Centro Municipal de Saúde Ernesto
Zeferino, elaboramos uma palestra e roda de conversa sobre
a prevenção e combate ao Câncer de Mama com os
responsáveis. Contando com a presença de uma enfermeira
e uma agente de saúde para esclarecer todas as possíveis
dúvidas sobre o tema e quaisquer outras questões. 



Crianças com seu kit de atividades após o evento
teste de Novembro.

Veja o material elaborado
pela nossa equipe em
anexo e saiba mais sobre o
Câncer de mama.

Estendeu-se às mães a possibilidade de realizar os
exames relativos a saúde da mulher no dia 30 do
corrente mês, sem prévio agendamento.

Outubro Rosa

Consciência Negra
Em celebração ao mês da Consciência Negra e face a grande
relevância da temática para a criação de uma sociedade mais
justa, o Solar elaborou uma série de atividades para
conscientizar as crianças e as famílias atendidas pelo serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos.

Ana Paula e Flávia assistentes
sociais e pesquisadoras da
UERJ, para explicar como o
racismo institucionalizado tem
afetado a vida das pessoas e
como podemos combatê-lo no
nosso dia-a-dia.

À convite da instituição a
Poliana, trancista profissional e
empreendedora individual
(@poly_braids), fez um dia de
beleza em todas as meninas
que assim o quisera. 

Em comemoração ao dia do
músico, o professor da oficina
Musicalidade, Julio Nobre,
elaborou uma atividade com
um aluno de piano avançado.

O ator, multi nstrumentista e
contador de histórias Gabriel
Sant' Anna, que contou histórias
de origens africanas, embaladas
com música e teatro de bonecos.

Novembro Azul
No mês da prevenção e combate ao câncer de próstata e nós
criamos um material com esclarecimentos a respeito da temática e
entragamos às famílias atendidas pelo serviço de convivência.



Fonte Viva

Às famílias receberam as cestas básicas com kit
para festas de fim de ano, bem como kit de
limpeza e higiene pessoal.

Aos idosos imunizados foi promovido um 
encontro na Quinta da Boa Vista, em
comemoração ao dia Nacional do Idoso. 
Ação que refletiu positivamente no
emocional dos usuários.

Grupo Fonte Viva coordenado pela profissional Nadir.

Natal Solidário
Mantendo as tradições da casa, encerramos as
ativiades do ano de 2021 com uma
confraternização natalina. 
Este ano recebendo a visita especial do
voluntário Marcelo, também reconhecido pelas
crianças como papel noel do Solar.

O evento contou com duas oficinas culinárias, a
de fabricação de biscoitos amanteigados,
ministrada pela confeiteira Kátia Ferreira, e a de
panetones decorados ministrada pela
culinarista Marília Gonçalves.

A camapanha de arrecadação de presentes,
movida pelo Solar, colaboradores e amigos foi
um sucesso e todas as crianças ganharam
presentes.

Nossas ações só foram possíveis devido aos nossos colaboradores, amigos e
funcionários que compartilham conosco os nossos objetivos e valores por
uma socidade cada vez mais equitativa.      
Que em 2022 possamos contribuir ainda mais para um futuro melhor.



Ag. 0279- Conta Corrente nº0577471-3

Campo de São Cristóvão, 402 wwww.solarbezerrademenezes.org.br

@bazardosolar

Contamos com o seu apoio!
Doações podem ser feitas através de
transferência bancária ou depósito para uma das
contas correntes da instituição.

CNPJ : 33.659.889/0001-72

Ag. 0232- Conta Corrente nº00000043-0  
 Op.003 - Pessoa Jurídica

(21) 2580-8478

Siga nossas redes sociais!
Veja de perto quais ações estão sendo desenvolvidas com as crianças.

@solarbezerrademenezes

@solarbezerrademenezes
- Página

Acompanhe também as outras
ações da casa, como: 

@sebosbm

Todo o valor arrecadado com as vendas do bazar são aplicadas
diretamente no programa social do Solar. Aceitamos doações. 

Qualquer dúvida, fale conosco:

(21) 98921-4957


