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Fundada em 1997 pelo saudoso Roger Wright, a Creche foi uma homenagem à sua mulher
Bárbara. Grande apreciadora das artes, seu sonho era trazer as artes para a cidade de Búzios e
ampliar o repertório cultural e educacional da população.
A Creche foi a primeira unidade gratuita da região, atendendo, inicialmente, a 50 crianças das
comunidades de Manguinhos, Cem Braças, Rasa e adjacências, tendo chegado a atender 80
crianças. Em 2012 ela passou para a gestão da Cruzada do Menor e no início de 2018 a família,
em conjunto com empresários locais, resgatou a gestão da Creche com a missão de garantir a
sustentabilidade das atividades da instituição e impactar mais positivamente nas famílias que
alberga.
Nesta transição foi imperativo reduzir o número de crianças para 21, representando uma
turma. Hoje, já com 38 crianças/2 turmas, o atendimento da CBW pretende continuar
proporcionando às suas crianças diariamente acolhimento em período integral em local amplo
e seguro, 4 refeições/dia, higienização, acompanhamento médico e nutricional e atendimento
social e pedagógico.

História
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Missão
Oferecer um ensino de
excelência, formando
crianças criativas, éticas e
conscientes, respeitando as
diferenças e
desenvolvendo os sentidos
de cooperação e de
responsabilidade social. 
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Visão
Ser uma referência no ensino
infantil na cidade de Armação
dos Búzios, com práticas
pedagógicas que auxiliem na
formação de cidadãos mais
preparados. 
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Valores
Compromisso com a
qualidade educacional;
Responsabilidade social;
Valorização e respeito às
pessoas.
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No ano de 2022 conseguimos ampliar para duas novas turmas, chegando a um
total de 4 turmas, nosso maior feito nos últimos 5 anos.
Atualmente atendemos a 58 crianças entre 01 a 03 anos de idade, divididas
em duas turmas de Creche II, com período parcial e duas turmas de período
integral, uma de Creche III e uma de Creche IV.
Todas as crianças recebem uma alimentação equilibrada, tomam banho na
Creche e tem acesso a atividades extracurriculares como aulas de capoeira. 
Nossa equipe aumentou proporcionalmente para atender à demanda das
novas turmas e hoje contamos com um total de 17 colaboradores que fazem a
Creche acontecer dia a dia. 

Cenário 2022
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Rotinas da Creche
As crianças contam com 4 refeições diárias - café da manhã, almoço,
lanche e jantar - e tomam banho diariamente no local. Contam também
com atividades extracurriculares como aula de música, aula de capoeira,
aula de culinária e outras oficinas esporádicas diversas.

Processo seletivo dos alunos
O processo para seleção dos novos alunos visou priorizar transparência
em todas as etapas, desde as inscrições, visitas da assistente social às
famílias, até a decisão do conselho e matrícula com entrega dos
documentos solicitados.
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Alunos

Compromisso das famílias 

Contribuição

R$50,00

R$100,00

R$150,00

6%

%

03

10

10

18

19%

19%

35%

As famílias selecionadas se
comprometeram a arcar com
bolsas simbólicas, que variam
de R$50 até R$450 de acordo
com a renda familiar, um dos
critérios utilizados na seleção
dos alunos. Ao lado, segue
composição das contribuições: 
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R$200,00

R$350,00

R$450,00 06

05 10%

11%



Suporte às
famílias

Além da preocupação com a
educação das crianças,
procuramos sempre dar
suporte também às famílias,
como por exemplo através
de rodas de conversas e
oficinas educativas,
parcerias com psicólogos e
outros especialistas que
possam contribuir com cada
necessidade.

(10)



Acontecimentos marcantes – Janeiro 2022
Bazar Beneficente
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Acontecimentos marcantes – Fevereiro 2022

Formação continuada dos profissionais da creche
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Acontecimentos marcantes – Março 2022

Início do ano letivo
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Acontecimentos marcantes – Março 2022

Semana do circo
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Acontecimentos marcantes – Abril 2022

Páscoa
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Acontecimentos marcantes – Abril 2022

Dia do livro
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Acontecimentos marcantes – Maio 2022

Festa da família
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Acontecimentos marcantes – Junho 2022

Festa junina
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Acontecimentos marcantes – Junho 2022

Festa junina
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Relatório financeiro
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Relatório financeiro



Relatório financeiro
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A CRECHE
BÁRBARA WRIGHT

agradece
 o seu carinho
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E as
crianças
também

Educação é tudo na nossa vida(25)



Saiba que você é muito
importante para nós!
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Entre em contato para
saber como apoiar

(22) 2623-1982  |  contato@bw.org.br | www.bw.org.br
Instagram @crechebarbarawright | Facebook @crechebw

Rua Dr Carlos Ernesto Esteves de Oliveira, 150 – Parque
das Acácias – Manguinhos - Armação dos Búzios – RJ
 CEP: 28953-626
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http://www.bw.org.br/
http://www.instagram.com/crechebarbarawright
http://www.facebook.com/crechebw

