
Ação Social #AquiTemGeja

Descrição das Atividades

A Ação  Social  foi  pensada  como uma atividade  voltada  a  ajudar  instituições  sem  fins
lucrativos,  com  atuação  na  área  de  proteção  social,  e  que  estivessem  enfrentando
dificuldades em função das limitações impostas pelo contexto da pandemia da Covid-19,
por  meio  do envolvimento  dos membros adultos  e jovens do GE José de Anchieta  na
divulgação entre familiares e amigos.

O Grupo de Trabalho envolvido na coordenação da ação contou com a participação de:

- Abigail Vieira Queiroga;
- Elizabeth Cristina Lopes Neves; 
- Janaina Fonseca Sousa;
- Nara Denilse de Araujo; e 
- Perla Popov Custódio.

Entretanto a Ação Social envolveu todos os membros adultos e juvenis do Grupo Escoteiro,
que ajudaram na divulgação da campanha entre seus familiares e amigos.
 
A campanha foi lançada durante o GejaCamp, realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2020,
e o período de arrecadação foi até o dia 31 de agosto de 2020.

Foram selecionadas  duas  instituições  a  serem beneficiadas  com as  arrecadações,  que
foram consultadas sobre as maiores necessidades neste contexto de pandemia:

❏ Lar Bezerra de Menezes – solicitou luvas descartáveis; e
❏ Creche A  Caminho  da Luz –  indicou  a  necessidade  de cestas  básicas  para  as

famílias das crianças atendidas pela instituição.  

A arrecadação 
As doações foram realizadas por meio de depósito ou transferência bancária nas seguintes
contas e o total arrecadado foi de 
Nara Denilse de Araujo
BANCO 0237 – BRADESCO S/A
AGÊNCIA – 7979-0
CONTA – 0360726-7

Janaina Ferreira de Sousa
BANCO 001 – BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 4599-3
CONTA 305227-3



CPF – 561.438.341-72 CPF 887.713.505-00

Valor total arrecadado - R$ 569,95 
(quinhentos e sessenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos)

Valor total arrecadado – R$ 1.526,74 
(hum mil, quinhentos e vinte e seis reais 
e setenta e quatro centavos)

Para conferência, seguem os extratos bancários das duas contas disponibilizadas para a
arrecadação referentes ao período da ação: 



Além da arrecadação, a equipe de coordenação da ação também contribuiu ao final com o
valor de R$ 350,31 (trezentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), desta forma o valor
total arrecadado foi de:

Descrição Valor
Conta Bradesco R$ 569,95
Conta Banco do Brasil R$ 1.526,74
Complementação  equipe  de  coordenação
da atividade

R$ 318,81

Total arrecadado R$  2.415,50  (dois  mil,  quatrocentos  e
quinze reais e cinquenta centavos)

Cestas Básicas
As cestas básicas adquiridas foram compostas por 16 itens, conforme segue:



Arroz 5Kg Fubá de milho 500g
Açúcar 5Kg Macarrão 500g
Feijão 1Kg Macarrão instantâneo 80g
Farinha de trigo 1Kg Milho para pipoca 500g
Farinha de mandioca 500g Óleo de soja 900ml
Flocos de milho 500g Papel higiênico – 4 rolos 
Molho de tomate 340g Polvilho doce  1Kg
Café 250g Sal refinado 1Kg

Os itens foram comprados pela equipe do GEJA responsável pela ação social, com melhor
custo de oportunidade na data da compra, conforme notas fiscais constantes no anexo I
deste  relatório.  Foram adquiridas  25 unidades  de  cada  item para  a  composição  de 25
cestas básicas. O valor total da compra dos itens foi de R$ 1.415,50 (hum mil, quatrocentos
e quinze reais e cinquenta centavos).

Entrega das Cestas Básicas
As cestas básicas foram entregues na sede da Escola de Educação Infantil A Caminho da Luz
localizada  à  Rua  Argentina,  quadra  41,  lote  C,  Parque  das  Américas/Jardim  ABC,  Cidade
Ocidental – GO, no dia 12/09/2020.



 
Luvas
As Luvas descartáveis são EPIS - Equipamentos de Proteção Individuais fundamentais para
proteção. São luvas de uso único. Depois da pandemia os preços das luvas aumentaram
bastante. Foram adquiridas  20 caixas, cada uma contendo 100 luvas, no valor individual de
R$ 50,00 (cinquenta  reais),  desta forma o valor  total  das caixas  de luvas ficou em R$
1.000,00 (mil reais), conforme nota fiscal constante no anexo II.

Entrega das Luvas 
A equipe do GEJA responsável pela Ação Social realizou a entrega das vinte caixas de
luvas  ao  Lar  dos  Velhinhos  Bezerra  de  Meneses  localizado  em  Sobradinho  no  dia
18/09/2020.





Segue quadro com resumo do valor arrecadado x valor gasto na compra dos itens para
doação:

Total Arrecadado Total Compras 

Bradesco 569,95
Itens para as 
cestas 1.415,50

Banco do
Brasil 1.526,74 Luvas 1.000,00

Contribuição
Equipe de

Coordenação
da Atividade 318,81 Total

 
2.415,50

 Total 2.415,50



ANEXO  I  –  NOTAS  FISCAIS  REFERENTES  ÀS  COMPRAS  DOS  ITENS  PARA  AS
CESTAS BÁSICAS







A
ação  social  #AquiTemGeja  foi  pensada  como  uma  atividade  voltada  a
ajudar instituições sem fins lucrativos, com atuação na área de proteção
social,  e  que  estivessem  enfrentando  dificuldades  em  função  das
limitações impostas pelo contexto da pandemia da Covid-19. A ação social
envolveu todos os membros adultos e juvenis do GEJA, que ajudaram na
divulgação da campanha entre seus familiares e amigos.

O Grupo de Trabalho envolvido na coordenação da ação contou com a
participação de:

Abigail Vieira Queiroga;
Elizabeth Cristina Lopes Neves;
Janaina Fonseca Sousa;
Nara Denilse de Araujo; e
Perla Popov Custódio.
A campanha foi lançada durante o GejaCamp, realizado nos dias 27 e 28
de junho de 2020, e o período de arrecadação foi até o dia 31 de agosto
de 2020.

Foram  selecionadas  duas  instituições  a  serem  beneficiadas  com  as
arrecadações,  que  foram  consultadas  sobre  as  maiores  necessidades
neste contexto de pandemia:
• Lar Bezerra de Menezes – solicitou luvas descartáveis; e
• Creche A Caminho da Luz – indicou a necessidade de cestas básicas



para as famílias das crianças atendidas pela instituição.

As  doações  foram  realizadas  por  meio  de  depósito  ou  transferência
bancária, sendo o total arrecadado de R$ 2.096,69.

Além  da  arrecadação,  a  equipe  de  coordenação  da  ação  também
contribuiu ao final com o valor de R$ 350,31 (trezentos e cinquenta reais e
trinta e um centavos), desta forma o valor total arrecadado foi de:

Descrição Valor
Conta Bradesco R$ 569,95
Conta Banco do Brasil R$ 1.526,74
Complementação equipe de coordenação da atividade R$ 318,81
Total arrecadado: R$ 2.415,50

Cestas Básicas
As  cestas  básicas  adquiridas  foram compostas  por  16  itens,  conforme
segue:

Arroz 5Kg Fubá de milho 500g
Açúcar 5Kg Macarrão 500g
Feijão 1Kg Macarrão instantâneo 80g
Farinha de trigo 1Kg Milho para pipoca 500g
Farinha de mandioca 500g Óleo de soja 900ml
Flocos de milho 500g Papel higiênico – 4 rolos
Molho de tomate 340g Polvilho doce 1Kg
Café 250g Sal refinado 1Kg

Os itens foram comprados pela equipe do GEJA responsável pela ação
social,  com melhor custo de oportunidade na data da compra, conforme
notas fiscais constantes no anexo I deste relatório. Foram adquiridas 25
unidades de cada item para a composição de 25 cestas básicas. O valor
total  da compra dos itens foi  de R$ 1.415,50 (hum mil,  quatrocentos e
quinze reais e cinquenta centavos).

Entrega das Cestas Básicas
As cestas básicas foram entregues na sede da Escola de Educação Infantil
A Caminho da Luz localizada à Rua Argentina, quadra 41, lote C, Parque
das Américas/Jardim ABC, Cidade Ocidental – GO, no dia 12/09/2020.

Luvas
As Luvas descartáveis são EPIS - Equipamentos de Proteção Individuais
fundamentais para proteção. São luvas de uso único. Depois da pandemia
os preços das luvas aumentaram bastante. Foram adquiridas 20 caixas,
cada uma contendo 100 luvas, no valor individual de R$ 50,00 (cinquenta
reais), desta forma o valor total das caixas de luvas ficou em R$ 1.000,00
(mil reais), conforme nota fiscal constante no anexo II.



Entrega das Luvas
A equipe do GEJA responsável pela Ação Social realizou a entrega das
vinte caixas de luvas ao Lar dos Velhinhos Bezerra de Meneses localizado
em Sobradinho no dia 18/09/2020.

Segue quadro com resumo do valor arrecadado x valor gasto na compra
dos itens para doação:

Total arrecadado Compras
Bradesco 569,95 Itens para cestas básicas 1.415,50
Banco do Brasil 1.526,74 Luvas 1.000,00
Contribuição Equipe de Coordenação da Atividade 318,81
TOTAL: 2.415,50 TOTAL: 2.415,50

Fotos







ANEXO II – Nota Fiscal – Luvas





ANEXO III – Carta de Agradecimento Escola A Caminho da Luz


