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A causa prioritária da Ação Vida é a Assistência Social. Desde a sua
fundação, temos atendido crianças, adolescentes e famílias de baixa

renda. Como fazemos isso? Por meio dos nossos Projetos Sociais e
Socioambientais. Atualmente temos dois projetos: Cultura é Vida(para

crianças e adolescentes), com oficinas socioeducativas e o Projeto
Criando Arte(para mulheres), com oficinas de modelagem, corte e

costura e coleta seletiva. Nossos próximos desafios até o final do ano:
solidificação  do RH e custeio para os Projetos acima.  

Confira o que foi realizado com a sua parceria.  

Susana Matos - Direção Executiva - Ação Vida.
 



JULHO
Julho foi mês de férias, mas antes do

descanso, tivemos nossa FESTA JULINA!
O objetivo da festa foi cumprido: 

 confraternização, entretenimento, e
captação de recursos

Valor total de vendas - R$  2.650,00, que
foi investido 100% nas despesas gerais

da Ação Vida: aluguel, recursos
humanos, alimentação, pedagógico,

higiene e outros 



JULHO
PROJETO EU SALTO ALTO

 
O Projeto conta a história

de mulheres que merecem
empoderar-se e resgatar

sua identidade e
autoestima.

 
Empoderamento vai além

de sentir bem, é saltar alto.
 

Doe calçados para a Ação
Vida.

 
 



Agosto:
 Oficinas Novas

Educação Financeira
 

Objetivo geral: promover o ensino  de

Educação Financeira, visando a conscientização

e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e

adultos em situação de vulnerabilidade social e

pobreza extrema na Região do Cabuçú em

Guarulhos -SP. 
 
 

DeSkate

Objetivo geral: chamar atenção da

comunidade do skate através das aulas de

skate, sessões e do acolhimento.

Disponibilizando aulas gratuitas, sessões

gratuitas e momentos de roda de conversas. 

 



Oficinas

SKATE Educação Financeira

Inglês



Trabalho em Rede - CRAS
Acácio - Guarulhos

 AÇÃO SOCIAL 
Realizada no dia 17 

de setembro no CRAS ACÁCIO para
a sociedade civil.

Nossa assistente social Ana Cláudia
Miranda representou a Ação Vida,
fortalecendo o trabalho em rede

com o CRAS de referência.



Setembro

BAZAR RECICLA MODA 
INSTITUTO C&A

 
Segunda fase do Projeto Moda para ao Bem, em
parceria com o Instituto C&A. Organização final do
Bazar, com um toque super feminino de
adesivamento na parede. O ambiente ficou lindo! Vem
conferir!

Dias de funcionamento do BAZAR RECICLA MODA
Segunda /Terça/Quinta/Sexta - 13:30 as 17:00. 



Setembro

PROJETO COLETA SELETIVA

Início do Projeto de Coleta seletiva. A proposta é treinar
mulheres do cabuçu sobre a educação ambiental e a

importância da reciclagem! As aulas acontecem duas vezes na
semana com a professora Daniele Coutinho, Mestre em

Biologia.



 realizadAtendimentos - realizados

Crianças e adolescentes
nos Projetos(07-17anos)

 
Total: 47

 

Mulheres 
18-59 anos:

 
Total: 20

 



 realizadResultados alcançados 

Adesão as oficinas
Fortalecimento dos vínculos
Compreensão do mundo
financeiro.  

Crianças e adolescentes nos
Projetos(07-17anos)

 

 

Sentimento de pertencimento
do bairro onde vivem.
Protagonismo feminino
Desenvolvimento de suas
habilidades.

Mulheres 
18-59 anos:

 



GRATIDÃO



JUNTE-SE A NÓS!

www.ongacaovida.org.br

https://www.ongacaovida.org.br/

