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Transformando a realidade socioambiental do Cabuçu



Quarto Trimestre 2022
 

E a gente se aproxima para o final do ano de 2022!
Que ano desafiador! Quantas situações enfrentamos? Porém também,

quantas conquistas tivemos na Ação Vida? Sobretudo no fortalecimento
de vínculos nos projetos desenvolvidos. Confira aqui com a gente o que

foi realizado com a sua parceria. 
Te esperamos em 2023.   

Susana Matos - Direção Executiva - Ação Vida.
 



Outubro
Outubro é o mês onde se comemora

tradicionalmente o mês da criança. Aqui na Ação
Vida, temos desde  2019, realizado o PROJETO ANA

PIMENTA &AMIGOS. Onde as nossas crianças
recebem presentes, lanches, amor e carinho por

parte dos nossos colaboradores que realizam uma
grande festa. E em 2022 fizemos diferente:

chamamos  as OSCs: CHICO MENDES e CLUBE de
MÃES para estarem conosco também! 

 



Outubro
FORMAÇÃO CONTINUADA

TIME AÇÃO VIDA

Participamos de uma imersão na área de gestão do
terceiro setor com o INSTITUTO AMAZILIA. 

Estiveram presentes as seguintes pessoas
representando a Ação Vida: 

Ana Paula Balduti / Nathali Amaral/Susana Matos 



NOVEMBRO

Em novembro, também valorizando o povo negro!
Tivemos palestra na Ação Vida e fomos a empresa Alllergan  
em Guarulhos - SP - vender roupas africanas, produzidas na

Ação Vida.



DEZEMBRO

Festa de encerramento do ano aberta para  a
comunidade. Presença de aproximadamente
100 pessoas;
Entrega de certificados para todos os
atendidos matriculados nas oficinas;
Apresentações culturais das crianças e
adolescentes da oficina de inglês;
Depoimento de um dos nossos atendidos na
oficina de educação financeira.

E em dezembro finalizamos as atividades com
chave de ouro!:

 



DEZEMBRO



DEZEMBRO



 realizad

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Oficinas realizadas em 2022: crianças e adolescentes

INGLÊS SKATE

O que é educação
financeira?
Controle de despesas
Como utilizar
corretamente o seu
dinheiro?

Alguns temas abordados:

Compreensão de
algumas palavras e
verbos;
Aprendendo inglês
brincando.

Alguns temas abordados:
Quebrando os
paradigmas sobre a
comunidade do skate
Vínculos que se
constroem através do
skate

Alguns temas abordados:



 realizad

Modelagem/corte/costura 

Oficinas realizadas em 2022: mulheres

Coleta Seletiva

Sustentabilidade
Valorização Profissional
Tecnicas gerais de
costura
Modelagem plana

Alguns temas abordados:

Pertencimento
História do Cabuçu
Coleta seletiva 

Alguns temas abordados:



 realizadAtendimentos - realizados

Crianças e adolescentes
no Projeto Cultura é

Vida (07-17anos)
 

Total: 47
 

Mulheres 
18-59 anos no Projeto Criando

Arte
 

Total: 17

 



 realizadResultados alcançados 

Adesão as oficinas
Fortalecimento dos vínculos
Aprendizagem da língua inglesa
Compreensão do mundo
financeiro.  

Crianças e adolescentes nos
Projetos(07-17anos)

 

 

Sentimento de pertencimento do
bairro onde vivem.
Despertar pelo cuidado com  o meio
ambiente. 
Protagonismo feminino
Desenvolvimento de suas habilidades.

Mulheres 
18-59 anos:

 



GRATIDÃO



JUNTE-SE A NÓS!

www.ongacaovida.org.br

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

