
20 anos construindo 
histórias de sucesso



Solidariedade, dedicação e compromisso sempre 
pautaram a atuação da Arca. Como Associação 
completamos com muito orgulho 20 anos, mas a nossa 
história iniciou em 1990, há mais de 30 anos, com a 
religiosa francesa Bernadette Marchand. Moradora da 
favela da Vila Prudente, ela começou a ensinar técnicas 
de costura para mulheres do território, já uma forma na 
época de promover o empoderamento feminino e a 
geração de renda. 

A partir da necessidade do próprio grupo de mulheres 
foi constituído informalmente uma creche, e assim 
surgiu o embrião de um projeto que mais tarde deu 
origem à Associação Arca de Noé.

Da casa de madeira às instalações modernas de dois 
prédios interligados  ampliados em 2021 tem muito 
trabalho e uma grande mobilização de voluntários, 
parceiros e pessoas que apoiam a nossa causa.

Nosso caminho

Franceses e brasileiros unidos em torno da missão de 
acompanhar os moradores da favela dos 6 anos até a 
fase adulta. Acreditando que a educação é o caminho e 
com ela todo indivíduo, independente da sua situação, 
pode mostrar o seu potencial com autonomia e 
autoconfiança. Ter acesso a educação de qualidade é ter 
a oportunidade de construir um futuro melhor. 

Para o trabalho que desenvolvemos contamos com 
profissionais dedicados e extremamente comprometidos 
com a causa, que fazem valer todo o poder que tem nas 
mãos de transformação por meio da educação. Olhando 
para a história da Arca, temos a certeza que contamos 
com pessoas incríveis, de ontem e hoje, pois todos que 
passam pela Arca estabelecem um vínculo duradouro. 



Nós somos a Arca.

Derrubamos muros, construímos pontes. Franceses e 
brasileiros ampliando horizontes.

Nossa ONG acolhe, educa e protege desde a infância até 
a integração profissional.

O coração da Favela da Vila Prudente. Esse é o chão que 
a gente pisa e é por essas famílias que aqui estamos.

Juntos, buscamos dia a dia o empoderamento, a 
autoestima e autonomia, através de atividades 
socioeducativas e cursos profissionalizantes visando a 
construção de um projeto de vida.



Rede Global

A Arca tem sua atuação na favela da Vila Prudente, 
na cidade de São Paulo, Brasil. Mas, conta com uma 
grande rede global para mobilizar ações em prol da 
sua causa. Anualmente, recebe dezenas de 
voluntários de diversas parte do mundo para 
dedicarem seu tempo aos beneficiários. 

Uma vez voluntário, sempre voluntário, pois mesmo 
ao voltarem para seus países continuam 
contribuindo com o trabalho da ong, exemplo disso, 

foi a conquista de ser membro da GlobalGiving, a 
maior comunidade de crowdfunding do mundo, que 
conecta organizações sem fins lucrativos e doadores 
em uma ampla variedade de países. Foram três 
semanas de muita articulação e colaboração para 
alcançar o valor proposto pelo desafio. Além disso, 
também estamos em outras plataformas de captação 
de recursos e sempre contando com a força de 
pessoas que acreditam na atuação da Arca.



Linha 
do tempo



Linha do tempo

1990
Uma religiosa francesa, 
Bernadette, moradora da 
favela, começa ensinar 
técnicas de costura para 
mulheres do território. A 
partir da necessidade do 
próprio grupo de mulheres é 
constituída informalmente 
uma creche, e assim surgia o 
embrião de um projeto que 
mais tarde deu origem à 
Associação Arca de Noé.

2000
Início das atividades do 
Ateliê de Costura.
Entrada das primeiras 
colaboradoras Joelma, 
Sirlei e Zezé na Escolinha 
Arca de Noé. No mesmo 
período a Fátima já 
ajudava na manutenção 
do espaço e levava sua 
filha Alessandra, mais 
conhecida como Dinha.

2001
Criação oficial a 
Associação Arca de 
Noé de Apoio Social e 
finalização da obra 
do prédio que passou 
a abrigar a Arca do 
Saber, primeiro 
serviço da ONG.

2002
Início do Clube das 
Mães. Entrada da 
Cidália, mais 
conhecida como 
Cida, na história da 
Arca. 
Constituição da ONG 
Escolinha Arca de 
Noé France.



2008
Alessandra, 
Dinha, começou a 
trabalhar na 
Arca do Saber. 
Nossa primeira 
beneficiária a 
integrar a equipe 
de trabalho.

2011
Início da atividade 
do Centro para 
Crianças e 
Adolescentes (CCA) 
como uma 
preparação para o 
convênio com a 
SMDAS.
Segundo logo da 
Arca do Saber

2013
Convênio definitivo 
com a Secretaria 
Municipal de 
Assistência e 
Desenvolvimento 
Social

2015
O terceiro 
logo Arca do 
Saber

2005
Início da atividade 
como creche. Entrada 
da Rosimeire para 
auxiliar o trabalho, 
atualmente ela é 
coordenadora 
pedagógica da Arca do 
Saber
Inauguração do prédio 
rua da linha
Convênio com a 
Secretaria Municipal 
de Educação



2017
 Inauguração do 
prédio da Arca do 
Crescer
Início das atividades 
do centro profissional

2018
A hora de reconhecimento 
chegou:
Obtenção de qualificação como 
Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP)
Evelyne Debrosse, presidente da 
ONG no Brasil foi condecorada 
com a Légion d´Honneur, a mais 
importante condecoração 
honorífica francesa

2019
 Certificação DOAR de boa 
gestão e transparência
Frederic Rio, 
vice-presidente da ONG foi 
condecorado com a 
medalha da "Juventude, 
Esporte e Engajamento 
Associativo" do consulado 
Francês
Enchente de grandes 
proporções na comunidade

2016
A partir de um diagnóstico 
realizado pela empresa de 
pesquisa de mercado Ipsos, 
começa a ganhar forma o 
segundo serviço da ONG: o 
centro profissionalizante 
Arca do Crescer
Início das obras da Arca do 
Crescer
O ateliê virou Arca do Fazer



2021
Ações para mitigar os efeitos da pandemia dos nossos 
beneficiários e preparação para o retorno das nossas 
atividades
Expansão das nossas instalações após a compra da 
casa da Dona Maria
Renovação da Certificação do Selo Doar
Mobilização internacional para ampliar a nossa 
captação de recurso, como a entrada na Plataforma de 
Captação GlobalGiving
Mudança de patamar de atuação com novas parcerias 
que permitem a implementação de projetos inovadores 
para 2022

2020
Unificação da identidade 
do sistema Arca
- Enfrentamento da crise 
mundial da COVID-19, 
para dar continuidade às 
nossas ações de proteção e 
educação



Alguns 
Depoimentos



Antes
Depois



A religiosa francesa começou a ensinar costura 
para as mulheres daqui e essas mães traziam as 
suas crianças e com o tempo a quantidade de crianças
 era muito grande. E ela não conseguia mais fazer o 
trabalho que ela tinha se proposto. Foi então que ela resolveu 
procurar pessoas para cuidar dessa parte. Do barraco de madeira 
ao prédio de alvenaria, uma história de muitas conquistas e 
superações. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. São 
mais de vinte anos de Arca e de muitas memórias sempre 
trabalhando para que as crianças tenham um lugar que elas se 
sintam acolhidas e que também elas possam ter um pouco de 
informação, buscar ajuda pela educação. Nosso intuito é fazer com 
que as crianças entendam nosso propósito de ajudá-los, 
incentivá-los e trazê-los para um mundo no qual eles possam 
buscar seus próprios projetos. A educação é o futuro, sem ela a 
gente não consegue chegar longe. 

Joelma Silva,  há  mais de 20 anos na Arca, atualmente é gerente da Arca 
do Saber

Ela cedeu o barraco dela pra 
gente ficar com as crianças. 
A gente dava café, ensinava. Depois, 
graças a Deus começou a construir e 
ficou essa maravilha que é hoje. A 
experiência daqui, lá fora eu não teria. 
Então ela me passou muitas coisas boas. 
Eu gosto muito de trabalhar na Arca e de 
estar aqui há tantos anos.

Josefa do Nascimento,  mais conhecida como 
Zezé, atualmente é auxiliar de cozinha



No começo, quando criamos a Associação, há mais de 20 anos, Barbara, Elsa e eu (três francesas) 
não sabíamos como iríamos ser aceitas pela comunidade, pelo fato de sermos mulheres francesas, 
que moravam fora da favela, cuidando da escolinha.
Nessa época, 50 crianças eram acolhidas na igreja (metade de manhã, metade à tarde) pelas três
 professoras Joelma, Zezé e Sirley e de uma dezena de voluntários franceses.
Rapidamente, outras mães começaram a ajudar, a Fátima com a limpeza, por exemplo, a Cidália com bolos.
No início, muitas crianças faltavam bastante nas aulas e por isso, começamos a dar cestas básicas para 
incentivar a presença. E pouco a pouco a presença era completa.
Para mim, a Arca foi uma aventura extraordinária, emocionante e empolgante! Especialmente, uma aventura 
humana, com tantas pessoas que foram dedicadas desde o começo, pessoas tão diferente unidas com um 
objetivo em comum: permitir que o maior número de crianças aprendam. Cada pessoa trouxe uma pedra para 
construção dessa história com sua personalidade, suas qualidades, suas ideias. 
O meu amor pelo Brasil é inseparável do amor pela Arca, que me fez encontrar pessoas com quem criei laços 
inquebráveis e que ocupou a maior parte do meu tempo fisicamente e emocionalmente.  Estou muito feliz e 
impressionada de ver o que Arca se tornou, 22 anos depois... Esse sucesso deve muito a Joelma, que 
permaneceu no leme do navio todos esses anos, tornando-se diretora e garantindo a continuidade, apesar das 
mudanças, desse fabuloso projeto. O otimismo, a tenacidade e a energia dela.

Cécile Flambard, foi presidente da Arca e trabalhou também na parte pedagógica com atividades para crianças por 
mais de cinco anos



Minha trajetória na Arca começou 
em 2000, na época eu ia com a minha 
mãe que ajudava na limpeza do barracão e levava 
meus irmãos e eu. Depois a Arca virou creche,  e eu 
continuava ajudando minha mãe até que  comecei 
a trabalhar como  auxiliar de classe. Quando a 
Arca  se tornou CCA eu tive a oportunidade de ser 
orientadora pedagógica. A Arca transforma vidas 
e dá oportunidades reais  por meio da educação 
para ter um futuro melhor. Eu sou exemplo disso.

Alessandra Thomaz, mais conhecida como Dinha,  na 
Arca desde 2000, atualmente é orientadora pedagógica

O carinho que as pessoas da Arca 
tratam as crianças, as atividades que são 
oferecidas aqui, tudo é maravilhoso. Eu poderia 
falar mil coisas, mas não explicaria o amor que 
eu sinto pela Arca. Com certeza, quem está na 
Arca pode ter um futuro melhor e as crianças 
podem chegar longe. Eu sou exemplo disso.

Nicollas Santos, na Arca desde quando era Escolinha 
Arca de Noé, formado em hotelaria na Arca do 
Crescer, atualmente é auxiliar administrativo da 
Arca do Saber



A Arca significa para mim meu  refúgio, meu ponto 
de equilíbrio. Aqui eu encontro paz em meio a tanto trabalho. 
É um ambiente que eu recarrego as minhas baterias. Na Arca eu 
me encontrei, me realizei, transformei minha vida. Hoje sou uma 
mulher mais empoderada, dona da minha própria trajetória e 
tudo isso foi com o apoio da Arca.

Cidália Alves de Lima Pereira, desde 2003 participa da Arca, atualmente
 é cozinheira da Arca do Saber

Não tem um projeto por 
aqui igual a Arca. A Arca é 
uma ong que dá continuidade ao 
trabalho dos 6 anos até a fase adulta. 
A Arca faz muita diferença para a 
comunidade e para as pessoas da 
comunidade. A Arca se resume em 
oportunidade, porque desde que eu 
entrei aqui eu tive oportunidade. E 
quando a gente quer a gente consegue. 
Com estudo e disciplina a gente vai 
longe. A educação faz a 
transformação do indivíduo e da 
sociedade.

Rosimeire Ribeiro. desde 2005 na Arca, 
atualmente é coordenadora pedagógica 
da Arca do Saber

A Arca é um lugar maravilhoso. Aqui eu 
trabalho  e vejo o quanto teve de evolução. 
Eu comecei  trabalhando com as crianças e 
hoje sou costureira. É muito gratificante para mim.

Maria Sirley da Silva, há mais de 20 anos na Arca, 
atualmente é costureira na Arca do Fazer



Qualquer mãe que trouxer o filho 
para a  Arca para ter esse 
acompanhamento nunca  vai ter 
arrependimento. Eu nunca tive, pelo 
contrário, só tenho ajuda em todos os 
sentidos, desde a parte pedagógica, as 
atividades são muitos boas, trabalha 
disciplina. Principalmente para os pais que 
trabalham, é um lugar para deixar o filho 
tranquilo. Aqui dentro tem uma formação 
para nossos filhos, desde pequenininho até os 
15 anos quando saem, inclusive que vão para 
a Arca do Crescer, fazer cursos 
profissionalizantes. Eu amo a Arca.

Karina Marques,  mãe da Yasmim, atualmente na 
Arca do Saber. Na foto, está ao lado da Daniele, a 
primeira filha que frequentou a Arca do Saber, ela 
inclusive fez parte da primeira turma da Arca do 
Crescer

Como pai, eu tenho o privilégio de ter 
minhas filhas aqui na Arca. Desde a Dona 
Bernadette a Arca só está melhorando. 
A gente percebe que as crianças têm atenção, 
é um espaço para conviver com outras crianças e se 
desenvolverem, perderem a timidez. A Arca é coisa boa.

Genivaldo Ferreira da Silva, pai da Livia, 11 anos

A Arca é essencial dentro da comunidade, pois ela contribui 
para as necessidades econômicas, sociológicas, culturais e 
educacionais. Existe uma harmonia entre a oferta e a 
demanda, e enquanto isso existir e a troca for preservada, a 
Arca continuará a fazer esta comunidade progredir. A Arca 
representa para mim, liberdade, igualdade, fraternidade, 
progresso e humanidade.

San Bergamini, foi voluntária de artes e dança da Arca por 
mais de cinco anos



A Arca  sempre teve o propósito 
de ser uma janelinha que permite às 
crianças conhecer o que acontece fora da 
favela. E agora é uma porta bem grande 
que dá para jovens e adultos a 
oportunidade do trabalho, de praticar 
esporte e de ter acesso a uma cultura 
diferenciada. Esse é o papel da Arca. 
Viva a Arca!
A Arca para mim, significa muitos 
encontros, muitas amizades com crianças, 
funcionários, moradores e parceiros que 
trouxeram para mim uma riqueza. É um 
vínculo para a vida inteira. 

Fred Rio,  foi presidente da Arca, atualmente 
é presidente da Arca France

A “razão de ser “da Arca dentro da comunidade, 
no meu ponto de vista, é um caminho comum e 
sustentável que foi construído nestes 20 anos e 
que tem como foco diário proteger, acolher e educar as 
crianças, adolescentes e adultos. Com o objetivo deles 
melhorarem sua autoestima e superar os limites.
A Arca é um ecossistema de cuidado transparente feito de 
pessoas de diferentes origens: equipes, voluntários, parceiros 
que, neste caso, estão juntos para o mesmo desafio: tentar 
quebrar ciclos para que a vulnerabilidade não seja uma 
herança. A força vem do fato de que cada pessoa-chave 
dedicada e apaixonada pela Arca traz suas habilidades e sua 
rede de influência para o desenvolvimento global da missão. 

Evelyne Debrosse,  foi presidente da Arca, atualmente faz parte da 
rede de voluntários da Arca France



Há 20 anos, a Arca se constrói com a comunidade em um processo colaborativo e interativo. Com o 
objetivo de atender as necessidades locais a Arca foi ampliando sua atuação, tanto que em 2017 inaugurou a 
Arca do Crescer, o centro profissionalizante, assim como adaptou-se durante a crise da Covid para ajudar a 
comunidade. Hoje, a criação da incubadora de negócios é uma nova forma para atender as necessidades da 
comunidade. Com o tempo, a imagem da Arca  evoluiu como um lugar seguro e amigável para as crianças para 
também ser um espaço de formação aberto a um público muito mais amplo. Espero que as pessoas da 
comunidade vejam a Arca como um lugar acessível, uma porta para abrir seus horizontes. Para mim, a Arca 
representa a oportunidade extraordinária de trabalhar como voluntária e de me ancorar no Brasil. A Arca me 
deu o sentimento de pertencer a uma família, a um território. Sem a Arca, eu não teria encontrado uma 
maneira de realmente vivenciar o Brasil, a Arca me deu essa experiência. Sempre terei admiração pela 
resiliência, otimismo e humanidade de todas as crianças, jovens e funcionários que encontrei lá. Foi uma 
oportunidade de fazer e experimentar coisas que eu nunca teria imaginado, foi um processo de aprendizado 
permanente e um questionamento de minhas certezas e meus preconceitos, mas acima de tudo foi uma 
experiência muito intensa sentir a força de fazer parte de uma equipe, uma família, uma comunidade para 
compartilhar sucessos e dificuldades.
Nunca é demais agradecer a todos aqueles que confiaram em mim e aceitaram minha ajuda. Para mim, o Arca é 
um símbolo concreto de esperança, que as ações de pequenos grupos podem mudar a vida das pessoas. 

Emmanuelle Grisez, vice-presidente da Arca e voluntária há mais de quatro anos



A Arca na comunidade é uma janela aberta sobre a cidade de São Paulo e sobre o mundo! É uma 
esperança para os pais e os meninos para uma vida melhor.
Imagina a oportunidade de conviver com pessoas estrangeiras, com outras culturas, outros idiomas, 
receber presentes de Natal, participar de passeios fora da comunidade, jogar rugby, capoeira e recentemente 
a Arca é a chance de ter um diploma!
É uma associação que está dando certo! Cada ano melhora, cresce, fica mais bonita, mais moderna. Ao mesmo tempo, 
o sucesso vem acompanhado de uma verdadeira solidariedade! A Arca representa também um lugar de escuta! 
É uma das melhores coisas que me aconteceu: encontro com pessoas maravilhosas como a equipe de funcionários! 
Muitas se tornaram minhas amigas, fiéis e carinhosas e cuidando de mim. Foi um encontro que me modificou de 
verdade. Encontro com muitas crianças sofrendo por falta de concentração, de silêncio e de sono, muitas vezes de 
estabilidade. Crianças que voltam das férias da Arca mais magras, às vezes mais violentas precisando de amor e 
acolhimento.
Crianças que me fizeram o presente mais lindo da minha vida: me transformar em Papai Noel!
Na Arca encontrei diretoras maravilhosas que me enchem de admiração pelo profissionalismo e pela dedicação. E 
voluntários sensacionais. Todos formando a  família da Arca. Uma relação forte que vai além do espaço físico! A Arca 
deu mais um sentido à minha vida! E me homenageou como nunca dando meu nome a uma sala! Um presente de um 
valor excepcional para mim! Provavelmente não merecido, mas tão bom de receber!
Minha felicidade é saber que meu filho dá continuidade ao trabalho com a Arca através da parceria com a Decathlon 
e saber que até minha morte a Arca estará na minha vida como uma luz de esperança. Para mim Arca é AMOR.

Sylvie Rutler, foi vice-presidente e voluntária por mais de três anos



É uma ong bem acolhedora, 
que conta com pessoas 
extremamente comprometidas 
com a missão, que se dedicam e acreditam 
no trabalho.  Aqui temos pessoas que 
sonham, mas que também colocam a mão 
na massa para o sonho acontecer. São 
essas coisas que motivam a gente a 
trabalhar sempre com muita energia. 
Vemos diariamente histórias se 
modificando com as oportunidades que 
eles têm aqui. É algo que faz valer a pena!

Géraldine Challe, há mais de oito anos na Arca, 
atualmente é gerente da Arca do Crescer

A importância da Arca na minha vida, vai um pouco 
além do profissional. A Arca me "resgatou". Quando 
conheci o projeto estava em um momento profissional e pessoal um 
pouco conturbado, o grande desafio que me foi apresentado,  
participar literalmente da construção do projeto, deu um rumo bem 
diferente para minha vida. O acolhimento e a confiança que recebi  
da direção da Arca e que até hoje recebo foram fundamentais para 
vencer os desafios, os medos. Para a comunidade a Arca tem um 
papel fundamental, levar formação profissional em várias frentes, 
capacitação técnica e também auxiliar demais com as formações 
comportamentais. São muitas as ações que a Arca faz para auxiliar 
os moradores da comunidade buscando incentivar as pessoas a ter 
uma formação e acreditar em seu potencial, isso tem mudado 
muitas vidas. A Arca tem uma grande importância, acolhe,  apoia e 
para aqueles que buscam e realmente querem grandes mudanças, a  
Arca é com certeza um porto seguro para esse recomeçar.

Mônica Bernils, professora da Área Alimentar da Arca do Crescer 
desde 2017



A Arca do Crescer me motivou a estar onde 
estou. Foi um dos seus cursos que fez eu me 
apaixonar pela área que irei seguir. Em hotelaria, 
me vi muito na área, então logo que me formei, 
iniciei a graduação em Eventos na FATEC Ipiranga. 
Por ter tido essa experiência e o apoio deles, 
atualmente posso ser independente e acreditar 
cada vez mais nos meus sonhos. A Arca sempre 
conspira para um futuro melhor de todos os jovens 
que passam por lá, seja oferecendo cursos 
profissionalizantes que podem mudar o rumo de 
um aluno, como abrindo chances para o mercado 
de trabalho. Eu serei eternamente grata por ter 
tido a oportunidade de ser uma aluna deles e, 
continuarei sempre por perto.

Jeniffer Caroline, formada em Hotelaria, atualmente é 
estudante na FATEC

A Arca do Crescer representa 
oportunidades e recomeços. Em 2019 
quando iniciei o curso de hotelaria estava 
desempregado e sem perspectivas sobre o meu 
futuro. O curso foi excelente, aprendi coisas novas 
que me ajudaram a voltar ao mercado de trabalho e 
analisar possibilidades sobre qual caminho trilhar. 
Em 2020 tive oportunidade de começar a trabalhar 
na ong, aceitei sem pensar duas vezes como 
ex-aluno pude ver como o time da Arca, professores 
e funcionários sempre são prestativos com todos, 
sempre dispostos a ajudar.
Trabalhar aqui é surpreendente e desafiador. Nossa 
equipe de trabalho tem uma sinergia muito boa o 
que facilita o dia a dia.

José Flávio – formado em hotelaria em 2019, atualmente 
trabalha no administrativa da Arca do Crescer
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