
ORGANIZAÇÕES 
SELECIONADAS



RIO DE JANEIRO (RJ)



Associação
Casa Arte Vida
Através da metodologia STEAM (ciência,
tecnologia, engenharia, artes e matemática) e
da tecnologia Maker, oferece educação no
contraturno escolar a crianças e adolescentes
de Pedra de Guaratiba – RJ. Durante a
pandemia, as atividades normais estão
suspensas, mas a equipe está oferecendo apoio
pedagógico de forma remota, além de distribuir
cestas de alimentos, itens de higiene e limpeza
e equipamentos de EPI.

Site: http://www.casaartevida.org.br/



Associação 
Nagai
Utiliza o judô como base para uma formação
educacional e cidadã de 150 crianças e jovens
no Complexo do Alemão. Durante a pandemia,
está desenvolvendo aulas online de judô para
os beneficiários tradicionais e alongamento
para seus familiares. Também está fazendo
campanha para arrecadação de cestas básicas.

Site: http://www.associacaonagai.com.br/



Basquete 
Cruzada
Oferece oficinas esportivas, culturais e
educacionais, além de assistência psicológica e
social aos inscritos no projeto e suas famílias,
no conjunto habitacional Cruzada São
Sebastião. Durante a pandemia, está
arrecadando e distribuindo cestas básicas na
localidade.

Site: não possui.



Harmonicanto
Oferece oficinas de música e apresentações
para crianças e jovens da comunidade do
Cantagalo. Também oferece reforço escolar.
Durante a pandemia, está apoiando a
comunidade com distribuição de cestas básicas
e itens de higiene. Está tentando viabilizar
oficinas online.

Site: http://www.harmonicanto.org.br/



Instituto Meta 
Educação
Oferece reforço escolar através de uma
metodologia ligada à arte para 80 crianças.
Durante a pandemia, está operando o reforço
escolar de maneira remota e ajudando as
famílias com dicas quanto a geração de renda,
garantia de auxílios do governo e compra de
cestas básicas.

Site: http://www.meta.org.br/



Recriando 
Raízes
Oferece reforço escolar, aulas de matemática,
português, informática, teatro e violão para
crianças e cursos profissionalizantes de
refrigeração, barbeiro, design de sobrancelha,
informática, telemarketing e eletricista para
195 jovens. Durante a pandemia, está
trabalhando com a produção e distribuição de
sabonete líquido, distribuição de alimentos e
conscientização da população quando aos
riscos da doença.

Site: https://www.recriandoraizes.org.br



Sementes do 
Futuro
Oferece oficinas de balé, dança folclórica,
teatro e música, além de alfabetização, oficina
de leitura e de informática para 223 alunos.
Durante a pandemia, está distribuindo cestas
básicas e ajudando moradores da comunidade
com dificuldades de obter o auxílio
emergencial. Gostaria de ajuda para
desenvolver soluções ligadas a geração de
renda por parte dos beneficiários através da
informática.

Site: http://www.sementedofuturo.org.br/



Troca – negócio 
social 
O negócio organiza para empresas processos 
de recrutamento e seleção que incluam 
pessoas em vulnerabilidade e realiza um 
acompanhamento individual para garantir a 
permanência das mesmas no emprego.

Site: https://www.sejatroca.com/



FRANCISCO MORATO (SP)



Associação Pró-
Morato
Aulas de violão, teatro e coordenação de uma
orquestra experimental para formação e
profissionalização de jovens. Atende cerca de
1.000 pessoas. Durante a pandemia, está
levando orientações específicas sobre
prevenção à COVID-19 a bairros mais
afastados do centro de Francisco Morato e
quer dar aulas de música remotas.

Site: http://www.promorato.com.br/



VALE DO RIBEIRA (SP)



Crescer para o 
futuro
Oferece oficinas de música, coral, danças
contemporâneas, danças populares, educação
ambiental, xadrez para 150 crianças e jovens no
contraturno escolar. Durante a pandemia, está
atendendo remotamente com aulas online.
Também está distribuindo alimentos e itens de
higiene para as famílias do beneficiários.

Site: https://www.osccrescerparaofuturo.com.br/



SÃO PAULO (SP)



Casa da 
Amizade
Desenvolve aulas de reforço escolar, esportes,
dança, inglês e artes para 200 crianças e
adolescentes em Paraisópolis. Durante a
pandemia, criou um mapeamento dos recursos
tecnológicos que cada família de beneficiários
tinha para poder acompanhar o que as escolas
públicas estão oferecendo. Providenciou
tablets para os beneficiários que não tinham
nenhum dispositivo e ajuda remota para
navegar no Google Classroom.

Site: http://casadaamizade.org.br/



Connecting
Food- negócio 
social
Evita que os restos de alimentos sejam
desperdiçados conectando a indústria varejista
com organizações sociais.

Site: http://www.connectingfood.com/



Escola de 
Notícias
Formação em comunicação e orientação
profissional de jovens de periferias de São
Paulo. Para reduzir os impactos da pandemia,
quer ampliar o impacto transformando as
formações para o ambiente digital.

Site: http://escoladenoticias.org/



Instituto 
Catalisador
Atua em parceria com escolas públicas
oferecendo atividades “mão na massa”/ maker
para identificar competências em crianças e
adolescentes. Durante a pandemia,
desenvolveu kits com materiais e caderno de
atividades específicos para cada curso e
entregou de casa em casa.

Site: https://www.catalisador.org.br/



Ritmos do 
Coração
Através de música, circo, dança e teatro, 
trabalham inclusão, acesso e formação de 
pessoas especiais. Durante a pandemia, a 
capacitação de pais e professores está sendo 
feito de maneira remota, no formato live. 

Site: http://www.ritmosdocoracao.org.br/



Think Olga
Utiliza a comunicação como
ferramenta de advocacy pelos direitos
das mulheres. Durante a pandemia,
preparou um relatório sobre mulheres
em tempos de pandemia e pretende
criar outros relatórios semelhantes
para conscientização da população.

Site: https://www.thinkolga.com.br/


