
 
1 - Panorama do Projeto: 
 
O Rotary Club Lauro de Freitas- Distrito 4550, mantem numa comunidade carente do município 
de Lauro de Freitas, chamada Quingoma, uma Escola de Educação Infantil onde está sendo 
construída uma nova Cozinha para atender as refeições das Crianças. 
 
1.1 Características da Comunidade de Quingoma 
 
Quingoma é uma antiga zona de Engenho do Recôncavo Baiano, que está localizada na área 
urbana de Lauro de Freitas, possuindo aproximadamente 3500 (três mil e quinhentos) 
moradores, que buscam o resgate de suas raízes, pois se reconhecem como remanescentes de 
quilombos. 
Quingoma é uma etnia africana vinda em pequeno número para a Bahia. Aqui trabalhavam nas 
fazendas de engenho da Freguesia de Santo Amaro de Ipitanga (hoje Lauro de Freitas) como 
escravos na produção de cana de açucar nos séculos XVIII e XIX. 
Hoje a Comunidade de Quingoma enfrenta problemas sérios como moradia, transporte, 
saneamento básico e água potável. As famílias mantém o cultivo de subsistência e o que excede 
é vendido na feira livre do centro de Lauro de Freitas. O samba de roda e a capoeira são 
manifestações culturais dessa comunidade. 
 
1.2 - Sobre a Escola Rotary de Quingoma 

 
O Rotary Club Lauro de Freitas na expectativa de desenvolver um trabalho voltado para educação 
em 1997 resolveu iniciar a construção de uma Escola em um bairro carente e Quingoma foi 
escolhida por se tratar de uma comunidade de extrema pobreza onde a ação do Rotary poderia 
interferir na mudança social desta comunidade. Foi inaugurada em 30/09/2000 e hoje a Escola 
possui 3 salas de aula, uma pequena cozinha, 2 sanitários infantis e 1 de adulto e uma pequena 
sala para administração. Com um recurso financeiro oriundo da venda de um terreno doado, o 
Rotary comprou um terreno ao fundo da Escola e começou em março de 2018 a construção de 
mais três salas de aula, uma cozinha mais ampla, um refeitório e quatro sanitários masculino e 
feminino. Este projeto atenderá à demanda de mais salas e a solução no preparo de alimentos, 
especialmente para as Crianças da Creche, que realizam 4 refeições diárias na Escola.  
Esta ampliação está em fase de conclusão. 
A Escola Rotary de Quingoma atende à uma média de 110 (cento e dez) Crianças entre creche 2 
à 3 anos de idade e ensino infantil de 4 e 5 anos assistindo aproximadamente 80 Famílias carentes 
inclusive mantendo um Centro Odontomédico para atendimento da população da região. 
 
Devido a demandas diversas, seja de melhor atendimento, previsão de atender um numero 
maior de Crianças, espaço reduzido da cozinha atual, bem como problemas estruturais da 
mesma, o Rotary Club Lauro de Freitas, utilizando-se de uma verba proveniente da doação de 
um terreno, conseguiu recursos para comprar um lote de terreno atrás da Escola e assim ter 
espaço para ampliação da mesma. Está prevista nesta primeira etapa a construção de: 

- conjunto de banheiros infantil masculino e feminino, com sanitários, chuveiros, pias, etc; 
- uma nova cozinha; 
- um espaço multi-uso, para refeitório e atividades diversas. 

 



 
2 – Objetivo de Projeto 
O objetivo deste projeto é fornecer equipamentos e utensílios para esta nova cozinha, que 
venha a atender as necessidades da Escola.  
 
3 - Área de Enfoque: 
 
- Educação básica e alfabetização; 
- Desenvolvimento econômico e comunitário. 
 
4 - Análise do Sucesso: 
 
4.1- Metas: 
 
- A meta e fornecer alimentação de qualidade e variada para os estudantes da Escola; 
- Possibilidade de ministrar cursos de culinária para os moradores da região; 
 
4.2-Avaliação: 
 

Critério Método Frequência Beneficiários 

Numero de alunos que relatam melhora da 
alimentação, nutrição e saúde 

Observação  
Direta 

A cada três 
meses 

100+ 

Número de pessoas participantes dos cursos 
de culinária 

Observação  
Direta 

A cada três 
meses 

50+ 

 
4.3- Processo: 
 
Esta avaliação será feita pelo Rotary Club Lauro de Freitas. 
 
5 - Local e Data: 
 
-Localidade:  Quingoma / Cidade: Lauro de Freitas – Bahia – Brasil 
 
-Quando o projeto acontecerá: de xx-xx-2018 a xx-xx-2019 
 
5.1 - Participantes: 
 
Papel dos rotarianos local no projeto: 
- Identificar as necessidades da população e alunos na região de Quingoma- Lauro de Freitas; 
- Receber e gerir os fundos recebidos do parceiro internacional em uma conta corrente especifica 
para o projeto; 
- Fazer cotação com fornecedores qualificados dos equipamentos a serem adquiridos; 
- Análise das propostas e escolha do melhor opção; 
- Fazer as compras e o pagamento dos equipamentos selecionados; 
- Acompanhar a entrega dos equipamentos, bem como testes e sua correta instalação; 
- Emitir relatório financeiro detalhado da gestão dos fundos e enviar para análise do parceiro 
internacional; 



 
- Oficializar a doação dos equipamentos adquiridos, bem como o compromisso de utilizá-los para 
os fins a que foram previstos, inclusive sua manutenção; 
- Fazer visitas trimestrais para aferição dos resultados esperados; 
 
5.2- Papel dos Rotarianos do exterior no projeto 
 
- Após tomar conhecimento das necessidades da Escola Rotary – Quingoma, através de um ex-
associado do Rotary Club Lauro de Freitas, que conhece a situação da Escola, e de relatos do 
Parceiro local, o parceiro internacional obteve e disponibilizou apoio financeiro para o projeto; 
- Transferir os fundos para o Parceiro local, via conta bancária; 
- Acompanhar a execução das compras dos equipamentos e a avalição dos resultados esperados; 
- Receber e auditar o relatório financeiro final do projeto. 
 
6 - Orçamento: 
 
-Moeda Local:  BRL (reais) 
 
-Taxa de câmbio referente ao dólar: 3,43 (fonte: dólar rotário de mai/2018) 
 
-Total orçado (preliminar) _____________ 
 
-Lista de equipamentos: (em anexo) 
 
7 - Financiamento: 
 

Fonte Detalhe Valor (US$) 

Dinheiro La Mesa Sunrise Rotary Club      8,336.68 

 
 
 
8 - Sustentabilidade: 
 
- A sustentabilidade do projeto fica assegurada, tendo em vista que o Parceiro local é o próprio 
beneficiário, ou seja, é um clube de Rotary que mantém a Escola; 
- Convênios assinados com Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas asseguram o pagamento dos 
professores, diretor, cozinheiras e funcionários da Escola, na verdade são funcionários da 
Prefeitura, fornecimento de alimentação, material de expediente para a Escola, energia elétrica, 
água, bem como de profissionais médicos e materiais de uso para uso no Centro Odontomédico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1- Project Overview  
 
The Lauro de Freitas Rotary Club district 4550, takes care of the organization in Lauro de Freitas 
called Quingoma, it is a kindergarten school where we are planning to build the kitchen to give 
meals to the children.  
 
1.1- Characteristics of the community of Quingoma  
 
Quingoma it is located in the old part of the urban area of Lauro de Freitas, where the population 
it is about 3500 people currently living there. Quingoma is a ethnicity group that traveled from 
Africa to Brazil. The group that immigrated from Africa was very small, when arrived they worked 
at the fields as slaves, between the centuries of 1800 – 1900.  
 
1.2- About the Rotary School of Quingoma  
 
The Lauro de Freitas Rotary Club expecting to develop a work towards education in 1997, decided 
to start the construction of the school in a very poor neighborhood. The school was open in 
September of 2000. Today, three classrooms, one small kitchen, three restrooms, and one small 
meeting room compose the school. In March of 2018, Rotary Club the decided to buy the land 
behind the school, where they build three more classrooms, one bug kitchen and four male and 
female restrooms. This project will help the demand of kids in the daycare, and the kitchen will 
supply every child with four meals per day. This expand is in the finishing process.  
The Rotary Quingoma School takes care of about 110 kids between 2 and 3 years old in the 
daycare and 4 and 5 years old in preschool. The school also assists 80 low-income families and 
provides dental and medical care for the people in the area. 
 
To better our services and have more space for the children, new plans for improvement are 
being made. Plans such as enlarge the kitchen, and fix problems with the structure. The Lauro de 
Freitas Rotary Club was able to receive a donation of the lot behind the school, therefore, 
providing the space for the following changes: 

• new bathrooms with toilets, showers, sinks, etc; 

• a new kitchen; 

• a space for meals and different activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2- Project Goal: 
The goal of this project is to provide equipment and utensils for the new kitchen, to then meet 
the School´s needs. 
 
3- Focus Area: 
 
- Basic Education; 
- Economic and Communitarian Development. 
 
4- Success Analysis: 
 
4.1- Goals:   
 
- The goal is to provide quality food with a variety of options to the students; 
- Possibility of providing Cooking classes to the community surrounding the area. 
 
4.2- Evaluation: 
 

Criteria Method Frequency Beneficiaries 

Number of students that believe 
the nutrition was improved 

Direct 
Observation 

Every three 
months 

100+ 

Number of students in Cooking 
classes 

Direct 
Observation 

Every three 
months 

50+ 

 
 4.3- Process: 
 
The Lauro de Freitas Rotary Club will evaluate this. 
 
5- Date and Location: 
 
- Date: from xx-xx-2018 to xx-xx-2019 
- Location: Quingoma / City: Lauro de Freitas, Bahia, Brazil. 
 
5.1- Participants: 
 
Role of the participants in the project:  
- Identify the need of the community and students at Quingoma. 
- Receive and manage the funds received by the International Partner in an account specific for 
this project. 
- Find out about equipment pricing with qualified companies. 
- Analyze the proposals and choose the best one. 
- Be present when equipment is delivered as well as inspected and selected. 
- Provide detailed financial report to the International Partner.  
- Make official the donation of equipment acquired, as well as commit to use them for the 
purpose they were bought and maintain them. 
- Make quarterly visits to ensure quality results. 



 
5.2- Role of Participants outside the Project: 
 
After understanding the needs of the Rotary School- Quingoma, through an ex member from 
Rotary Club Lauro de Freitas, who knows the school situation. The international member found 
financial help for the project; 

- Transfer the funds to the local Partner using bank account. 
- Follow the expenses and make sure they reach the expect results.  
- Receive and show the final results.   

 
 
6- Budget: 
 
- Local Coin: BRL (reais) 
- Change tax to dollar: 3.43( Based on May 2018) 
- Total Budget (TBD) ____________ 
- List of Equipment: (attached) 
 
7- Financing: 
 

Source Detail Price (US$) 

Money La Mesa Sunrise Rotary Club 8,336.68 

 
8- Sustainability:  
 
The sustainability of the project will be assure, since the Local Partner will be the one receiving 
the benefit. In the end, a Rotary club will be taking care of the school.  
The Contract signed by the city, making sure that they will pay professors, directors, and the 
entire staff that work at the Rotary School. It is the local government that provides food, 
materials to the schools, energy, water, etc.   
 


