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*Índice de Progresso Social (IPSOS)  sobre 150 famílias da Favela da Vila Prudente, 2017.
** Estatísticas oficiais, «distrito Vila Prudente»

dos adultos possuem 
escolaridade igual ou 
menor  que o Ensino 

Fundamental II*

52%
moradores declara não 

ter acesso à saúde*

    1 em 
cada 2 

dos adultos 
demonstram ter 

 baixa autoestima *

67%

moradores**, é a 
favela mais antiga de 
São Paulo

8000
Com cerca de 

Nosso território
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O Sistema 
Arca



Acreditamos que a Educação 
é o caminho para construir

um futuro melhor.

Visão

Paz, 
respeito, 
proteção, 
igualdade

e progresso.

Valores

Acompanhar o desenvolvimento dos 
moradores da favela dos 6 anos até a fase 

adulta, oferecendo oportunidades de 
educação e formação para que possam 

ter autonomia e autoconfiança.

Missão

Nosso DNA 



Diretoria
da Arca Diretoria

● Thais Alves Máximo Presidente
● Emmanuelle Grisez Vice-presidente
● Domitille Bessineau Tesouraria
● Leonor Bragato Vice-tesoureira
● Kassia Beatriz Bobadilla Secretária Geral

Conselho  fiscal
● Alberto MORI (Avocat, Gaia Silva Gaede Advocado)
● Luis PERETTI (Avocat, Souto Correa)
● Sahelê  FELICIO  (Avocat,  Facily)

Arca France

● Frederic Rio  Presidente
● Alizée d'Hérouville Vice-presidente
● Frédérique de Grignart Secretária Geral
● Cécile Flambart Tesoureira
● Carole Schneider Vice tesoureira



Gerente Arca do Saber
Joelma Silva - gerente@arcadosaber.org

Gerente Arca do Crescer
Géraldine Challe - gerente@arcadocrescer.org

Responsáveis do Ateliê 
Corine Decrion  e  Virginie Behaghel - 
atelie@arca-ong.org

Responsável da comunicação
Anne-Flore Roulette - 
comunicacao@arca-ong.org

Responsável comercial
Menou de Benque  - comercial@arca-ong.org

Equipes
operacionais

mailto:gerente@arcadosaber.org
mailto:gerente@arcadocrescer.org
mailto:atelie@arca-ong.org
mailto:comunicacao@arca-ong.org
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Dezembro
- Doações de cestas, presentes 

e vale alimentação para 
o fim do ano

Outubro

- Inauguração do nosso jardim, 
concretização do nosso projeto 
transversal “Meio Ambiente”

- Reabertura da Arca do Saber

Setembro

Julho
-  Novo site unificado 

- Início da pandemia no Brasil
- Os centros fecharam
- As equipes se adaptaram com 

conteúdo online

Março
- Obras nos centros
- Renovação cozinha
- Retorno dos cursos na Arca do 

Crescer depois de 1 mês de 
plantões administrativos

Momentos
importantes de 2020

!



Metas alcançadas 
(estabelecidas 

em 2019) 
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A nossa adaptação 
à pandemia 
COVID-19



Como uma forma de entender melhor o 
cenário e como poderíamos auxiliar os 
moradores das favelas da Vila 
Prudente, realizamos uma pesquisa por 
meio da aplicação de um questionário, 
divulgado em redes sociais e em grupos 
de WhatsApp das favelas.

No total tivemos a resposta de 105 
famílias, de 06 a 13 de abril de 2020.

Os impactos da 
COVID-19 na favela

75,2%
tentaram cumprir 

medidas de 
distanciamento 
social,  só 27,4% 

conseguiram seguir 
totalmente

36,6%
afirmaram ter uma 

casa pequena ou com 
pouca ventilação, o 
que os  impedia de 

ficarem todos
 em casa

82,7%
disseram que a crise 

da COVID-19 
impactou na renda da 

família

15,9%
possuíam  algum tipo 

de reserva de 
dinheiro para 

enfrentar a crise

Apenas 58,4%
de quem trabalhava 
como autônomo teve 

que parar de 
trabalhar diante 

da crise

50%
estavam  com 

problemas para 
garantir a alimentação 

de sua família



Segurança
sanitária

- Doações especiais COVID-19 da Veolia, L’Oréal e 
Givaudan: desinfecção dos espaços, álcool gel, 
formação e equipamento adequado para limpeza 
durante a pandemia.

- Distribuições de cestas básicas e de kit de higiene.

- Distribuições de máscaras (AFNOR), feito pelo Ateliê.

- Renovação e adaptação dos centros para 
retornarem às atividades de  forma segura.

- Foi criado um comitê de crise de favelas com as 
lideranças e organizações das favelas da Vila 
Prudente para apoiar nas distribuições na região, 
com os casos locais de COVID-19 e aconselhar às 
famílias.



Foco: Distribuições
de cestas

cestas distribuídas
de março até dezembro

1500

parceiros e doadores 
privados ajudaram a Arca 

a custear essas cestas

11

toneladas de alimentos 
distribuídos de março

até dezembro

22



Apoio
financeiro

- Um dos nossos grandes sucessos foi garantir 
durante o período de fechamento, com a ajuda 
financeira do BNP Paribas, todos os salários dos 
nossos funcionários, oficineiros e MEI.

- Apoio financeiro às famílias da Arca do Saber 
para o fim do ano, graças ao BNP Paribas que 
proporcionou a compra de vale alimentação, com 
o apoio logístico da Edenred. 

- Mobilização da França através de doações 
privadas pela Hello Asso. E iniciativa pessoal da 
pintora Lulu que reverteu uma parte do leilão que 
realizou para a Arca.

- Doações privadas brasileiras pelo eSolidar.



Educação

Adaptação dos nossos dois centros para propor 
conteúdos 100% digitais:

Arca do Saber criou o grupo “CCA Dicas Famílias” para:
- Manter o vínculo com as famílias,
- Realizar atividades pedagógicas e lúdicas,
- Divulgar informações sobre as cestas e a 

COVID-19.

Arca do Crescer organizou:
- Implementação do programa de mentoring,
- Atendimentos psicológicos com a Uninove,
- Implementação de cursos online certificados 

pelo SENAI e pela Recode,
- Divulgação de conteúdos pedagógicos e 

orientações sobre COVID-19 pelo Whatsapp,
- Desafio de pão e panetone com a Lesaffre.



Equipe  
Transição de presidência 
e reorganização dos cargos



Unificação do 
“Sistema Arca” 
e projetos 
transversais 



Unificação do
“Sistema Arca”

Reforçamos a ideia que Arca é  uma ONG só. 
Trabalhamos com a Team Creatif e a Regular Switch 
para: 

- Juntar visualmente as Arcas no nosso novo logo. 
A Arca representa a ideia de proteção, um dos 
nossos valores principais.

- Criar um novo slogan comum “ a educação como 
caminho”,

- Implementar um site único e mais claro. 

Lançamos a ponte entre nossos dois centros, para os 
jovens pudessem passar  de um centro para o outro. 
Criamos, também,  projetos transversais como o projeto 
“Meio Ambiente”.



Foco: 
Meio Ambiente  

Em 2020, desenvolvemos o nosso projeto de Meio 
Ambiente, com o apoio da Embaixada da França: 

- Atividades sobre reciclagem com crianças,
- Palestras sobre economia circular na Arca do 

Crescer,
- Revitalização do nosso jardim, localizado à 

frente da Arca do Saber e da Arca do Crescer.  
A Veolia também foi parceira nesta 
empreitada, doando o composto usado no 
jardim. 



Finanças e 
sustentabilidade



Equilíbrio
financeiro 2020

Receitas

Doaçãoes

NF paulista

Prefeitura São 
Paulo

Venda atelier

Receitas financeiras R$ 1 263 124
de receitas consolidadas  

44%
33%

0,7%

11%
Financiamento 
da Prefeitura de 
São Paulo

Doações 
financeiras 

de empresas e 
fundações             

Doações 
privadas

Ateliê de costura, 
Arca do Fazer

Receitas 
financeiras

11%

Nota Fiscal 
Paulista

0,7%

Despesas 
Arca do Saber R$ 860 198
Arca do Crescer R$ 279 624
Arca do Fazer R$ 39 794



Diversificações das nossas 
fontes de renda

Em 2020 definimos  novas estratégias de captação de 
recursos e assim diversificar as nossas fontes de renda:

- Elegibilidade para o Fumcad (Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente) até 
2022. 

- Receitas da “Nota Fiscal Paulista” pelo  primeiro 
ano. 

- Emissão de notas fiscais pelo nosso ateliê.
- Captações de recursos de pessoas físicas online 

na França (Hello Asso) e no Brasil (eSolidar). 



Atualidades
dos nossos

centros
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Centro socioeducativo
de atendimento diário 

para crianças e 
adolescentes 

de 6 a 15 anos.



Renovação 
dos espaços

Graças à doação da Fundação Air Liquide e 
do apoio da Embaixada da França no Brasil 
conseguimos fazer uma grande reforma na 
cozinha:

- Equipamentos mais modernos na 
cozinha para otimizar o fluxo de 
trabalho, além de reduzir o consumo 
de água e de plástico.

- Respeitar as normas de higiene.

http://www.youtube.com/watch?v=wmsrg2i41MA


Renovação 
dos espaços

Com a ajuda da Prefeitura de São Paulo, 
da Fundação Decathlon, São Paulo Accueil e da 
Fundação PSA, conseguimos também outras 
adaptações:

- Um refeitório exclusivo para os 
colaboradores.

- Todos os andares com bebedouros e pias 
para higienizar as mãos.

- Novo revestimento na escada para facilitar a 
limpeza.



Perfil dos nossos
beneficiários

73 % das crianças frequentam a  Arca há pelo 
menos dois anos

86% dos inscritos têm entre 6 e 10 anos

”
Arca é um projeto muito importante, 
porque dentro da favela é muito 
difícil chegar acesso a informação 
então as crianças não tem uma visão 
sobre  futuro e um projeto de 
crescimento! A Arca foi bem 
estimulante para mim, para abrir 
minha cabeça ao mundo, questão 
social, racial etc.
(Ana Beatriz, 21 anos, 
antiga da Arca do Saber )

49 % das crianças inscritas na Arca do Saber 
são meninas
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38 ligações para as  famílias em média 
por semana para conseguir manter o 
vínculo. 

atividades desenvolvidas 
remotamente com as famílias e as 
crianças: nutrição, meio ambiente, 
rugby, circo, capoeira, dança, francês, 
atividade manual.

en moyenne 38 appels par semaine 
aux familles d Arca do Saber
elle appelait plus du 1/3 des 
familles par semaine. Ce qui 
montre, oui, qu elle a vraiment 
maintenu le lien

atividades desenvolvidas 
remotamente com as famílias e as 
crianças: nutrição, meio ambiente, 
rugby, circo, capoeira, dança, francês, 
atividade manual.

Ações durante 
a pandemia



Volta das atividades
em Outubro

das crianças continuaram 
as atividades remotamente

das crianças, seguindo 
orientações da SMADS e  do 
CRAS, foram autorizadas a 
voltar presencialmente  na 
Arca. O que contabiliza 24 

crianças.

20%

pessoas (crianças e funcionários) 
fizeram o teste do COVID-19 

fornecido pela Secretaria Municipal 
de Saúde, via UBS, para uma 

retomada mais segura.

4580%



Foco: 
Caminho do Aldair

2006: Entrou na Arca do Saber
com 7 anos

no mesmo ano, ficou entre os 
4 finalista em uma competição 
internacional 
de dança
na Suíça

2015: Começou a 
dança depois de 
descobri-la na Arca

2020: Criou a sua empresa de 
assessoria digital

2021: ministra aula de dança em um estúdio 
profissional, cursa marketing digital e 
pretende cursar pedagogia.



Centro de formação 
e de orientação 

profissional para 
jovens e adultos da 
favela, a partir de 
15 anos de idade.



Cursos
1º semestre

Panificação
. 212 horas

Vendas
. 105 horas

Hotelaria
. 140 horas

Pizzaiolo
. 40 horas

GSuite
. 12 horas



Cursos
2º semestre

. Excel básico

. Empreendedorismo

. Preparação para o 
mundo de trabalho
. Finanças pessoais

. Pacote Office

. Hackeando seu futuro

. Introdução ao mundo 
digital

. GSuite, ferramentas 
da Google

Plantões
. Uso das instalações 
. Elaboração de 
currículos
. Orientação 
profissional
. Atendimento 
psicológico com a 
Uninove

Cursos presenciais
. Descomplique
. Organize seu negócio



Atendimentos

1

2017                                 2018                                     2019                                  2020

150

100

50

0

5

6

14

cursos oferecidos

certificados emitidos

146

88

52

10



Conclusão dos 
cursos online

Ao final de cada curso realizado no segundo semestre de 2020, 
enviamos um formulário de avaliação para todos os alunos que 
concluíram o curso.

84 %
concordam totalmente com a 
afirmação: “Este curso foi um 
bom investimento de tempo 
da minha parte”. 

60 %
têm de 15 até 29 anos. 

79 %
das pessoas inscritas se 
identificam como 
mulheres, contra 
65% em 2019.



Conclusão dos 
cursos online

44% têm entre 15 e 17 anos.
55% concluíram ensino médio, nenhum delus foi para o ensino superior.
78% acharam “ótimo” o atendimento da equipe. 

Perfil - pessoa remota

Perfil - pessoa presencial

Dificuldades?

Dificuldades?
De modo geral, os alunos que optaram por estudar presencialmente 
enfrentam menos problemas, apenas a instabilidade do sinal da internet foi 
apontada (problema recorrente em toda favela).

Problemas principalmente relacionados ao barulho no entorno, 
dificuldade de concentração, instabilidade do sinal da internet, 

problemas com celular e notebook.

40%  têm mais de 30 anos.
43% concluíram ensino médio. 

             35,6% estão cursando o ensino superior,  
                                     são graduados ou estão na pós-graduação. 

70% nunca havia realizado um curso a distância. 



Em 2020, a equipe da Arca 
acompanhou 10 duplas com 
jovens que estão trabalhando

Reunião de supervisão e
 suporte Arca do Crescer

Programa de 6 meses 
com encontros mensais

Custo por aluno: 
R$250,00/mês

Lançamento do
Mentoring

Lucas da Silva
Egresso 2019
Trabalha no BNP Paribas



Depoimentos

MenteeMentora

“Que mulher maravilhosa. [...]
Ela me deu ótimas dicas para 
eu usar no meu dia a dia, ela 
foi super atenciosa e me 
explicou tudo com muita 
clareza. Foi uma aula que pude 
desabafar, eu fiquei muito 
tranquila. Ela é maravilhosa, 
me identifiquei muito com ela. 
Amei, amei, amei!” 

depois da primeira entrevista 
com a mentora.

Emili -
formada 
em vendas

“Ser mentora no programa 
da Arca foi uma 
experiência que me 
transformou, uma vez que 
existe uma troca genuína 
entre as duplas que então 
nos conecta a uma outra 
realidade e nos ensina 
valores como  empatia e 
humildade.”

Larissa - 
Rede Accor

depois de um ano como 
mentora,  já aceitou 
continuar em 2021.



Foco: Caminho 
da Beatriz

2017: Certificada pelo Senai
no primeiro curso de panificação

Final de 2018 : Montou o seu
negócio

2018: Certificada 
pelo Sebrae no curso 
de confeitaria

2020: Certificada pelo SEBRAE 
no curso presencial  Super MEI 
para apoiar empreendedores

2021: Entrou no programa do 
mentoring para melhorar o seu negócio



Pesquisa 
Ipsos

Como Arca do Crescer está definida nas conclusões 
da pesquisa?

- experiências positivas
- impressão duradoura
- autovalorização
- cursos de alta qualidade
- oportunidade
- momento “estimulante”

Eu diria que a Arca foi algo muito 
importante na minha vida e se as 
pessoas deixassem seus espaços e se 
permitissem se conectar com a Arca 
muitas coisas mudariam. Sou grata por 
todos que me ajudaram. As 
experiências me ajudaram a me 
encontrar.
(formada, 17 anos) ”

Há dois anos iniciamos uma avaliação de impacto com o 
Instituto de Pesquisa - Ipsos. 



Uma porta de 
oportunidades para a 
comunidade que não tem 
dinheiro para pagar 
cursos.
(formada, 21 anos) ”

100 %
recomendariam, com 
certeza, os cursos da 
Arca do Crescer para 
amigues.

9.8/10 é a  nota média da 
Arca do Crescer.

97 % consideram que a 
participação no curso é 
ou foi muito importante.

Resultados



O Ateliê de costura da 
Arca que gera uma 

fonte de renda para a 
ONG e emprego para 

as costureiras 
da comunidade.



Os números
de 2020

5.400
2.100

R$ 90.000

produtos finalizados (sem considerar as 
máscaras) ao longo do ano 2020.

máscaras solidárias produzidas em 2020  por 
21 voluntárias e 4 costureiras profissionais. 

reais de lucro revertido para a ONG neste ano. 

9 instituições confiaram em nosso trabalho esse 
ano, e nos ajudaram a continuar cumprindo 
nossa missão de proteção mesmo neste tempo 
de crise.



Foco: 
Máscaras Solidárias

A Arca do Fazer lançou 
durante a pandemia uma 
grande produção de 
máscaras solidárias 
(AFNOR).

A cada máscara comprada, 
outra era doada para os 
nossos beneficiários e 
funcionários.

http://www.youtube.com/watch?v=_Ccyq821ehY


Nosses 
voluntaries*

1.500
25

150

voluntáries se disponibilizaram para 
a produção de máscaras.

horas (em média) de voluntariado 
em 3 meses para o lançamento das
máscaras solidárias.

horas por mês dedicadas à 
Arca do Fazer pelo núcleo forte 
de 6 voluntárias.

* Usamos uma linguagem neutra 
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Nossos 
desafios

- nova direção / operationelle / changement dans les équipes
- projet aggrandir? 
- se candidater nouveau projet (Melhores ONG)
- renouvellement Selo Doar

- AdS 180 enfants / liste attente
- revenir en 100% : remettre les enfants dans un cadre scolaire
- educação??!
- ampliar a grade das atividades (socio emotionel, technologia, 

etc) + projet musique !

- Continuer formation mixe AdC presentiel / en ligne : hybride
- developpement de nouveau partenaire / création d’une bourse 
- perenisation mentoring !

- Fazer : recruter jeune couturiere! + nouveau outil !

- Aumentar o espaço da Arca, ampliando assim as 
possibilidades e a capacidade de atendimentos 
diários. 

- Ampliar a profissionalização da equipe (formação 
e programa de voluntário).

- Ampliar a nossa visibilidade internacional  
(reconhecimento, selo, etc.).

Arca do Saber
- Ampliar a grade das atividades (socioemocional, 

tecnológica, música, dentre outras).
- Voltar a 100% de crianças presenciais e 

acompanhar essa volta no caminho da 
educação.

Arca do Crescer
- Continuar as ofertas híbridas entre cursos 

presenciais e online.
- Desenvolver novas parcerias, cursos e criação 

de uma bolsa para mulheres.
- Perenização do programa do Mentoring.

Arca do Fazer
- Formar uma futura costureira e modernizar o 

maquinário.

Arca France
- Continuar as reuniões mensais de estratégia 

entre as diretorias francesa e brasileira.
- Aumentar a nossa captação de recurso com as 

fundações francesas, empresas na França ou 
escolas (programa ‘’bol de riz’’, etc.).



Nossos 
parceiros

  Pro Bono: . 

Reconhecimentos: .  Institucionais: .

 Parceiros: .



Anexo 1 - Relatório Financeiro
2020



Realizado Total
Consolidado

2018 2019 2020

R$ 1.000.000

R$ 500.000

Receitas
Despesas

R$ 1.048.798
R$ 953.229

R$ 1.132.882
R$ 1.071.612

R$ 1.263.123
R$ 1.179.616



Origem das Receitas 
Consolidadas

2018 2019 2020

36,4%

0,83%
16,18%

46,64%

43%

1,57%
13,78%

41,61%

43,6%

0,70%
11,36%

43,57% 0,76%

Doações NF Paulista Prefeitura São Paulo Venda Ateliê Receitas Financeiras



Doações por Origem 
Consolidadas 2020

31%18%

47%

Doações Brasil Empresas
Doações Brasil Particulares
Doações França Empresa 
Doações França Particulares

2%
2%

Doações de Outros Países



Divisão das Despesas
Consolidadas

NOTAS:
Aumento de 40% das despesas de refeições por causa da 
pandemia e da inflação nos produtos de alimentação.
A inflação na valor da cesta básica foi de 25% em 2020 
(fonte: DIEESE)

2018 2019 2020

56,23%
16,09%

4,25%

15,09%

Custo Refeições Kit Limpeza
Custo de Pessoas Manutenção Cestas Básicas

AteliêDepreciação
Outras despesas 

7,18%
1,16%

64,27%

16,14%

8,81%

1,63%
4,51%

4,64% 51,69%

18,90%

8,90%

1,66%
4,18%

3,37%
3,71%

7,58%



Arca do Saber NOTA:
Consideramos 130 crianças 
para a base de cálculo.

2018 2019 2020

R$ 7.000

R$ 3.000

R$ 4.959
R$ 5.432

R$ 6.616

9,5% 21,8%

2018 2019 2020

R$6.000

R$ 3.000

R$ 4.939

R$ 5.308 R$ 5.348

7,5% 0,8%

Custo por criança Custo por criança – sem ações 
específicas Covid-19 e obras



Arca do Crescer

Certificados emitidos

Custo por certificado
emitido

2018 2019 2020

R$ 5.000

R$ 3.000

R$ 4.617

R$ 3.604

R$ 1.915

52 88 146



Arca do Fazer

2018 2019 2020

R$ 160.000

R$ 80.000

Receitas
Despesas

R$ 169.695

R$ 68.431

R$ 156.153

R$ 48.290

R$ 143.483

R$ 39.794



Previsão 
Orçamentária 2021

R$ 200.000

Financeiras

Privados

Arca do Fazer

Outros Fundos Públicos

Prefeitura

Empresas/Fundações

Receitas

R$ 600.000

R$ 1.515.533 
é o total previsto.

R$ 10.373

R$ 37.818

R$ 121.680

R$ 137.100

R$ 535.680

R$ 672.882



Previsão 
Orçamentária 2021

R$ 400.000

Custo Arca do Fazer (Ateliê)

Custos Indiretos + Despesas Financeiras

Custos Diretos

Recursos Humanos (Salário, 
encargos e fundo de reserva)

R$ 800.000

R$ 81.300

R$ 63.347

R$ 437.190

R$ 907.492

Despesas

R$ 1.489.329
é o total previsto.



Arca do Saber | Arca do Crescer | Arca do Fazer

@Arca_saber_crescer | @Arca_do_fazer

Arca de Noé

arca-ong.org

Fique por dentroFique por dentro

https://www.facebook.com/ArcadoSaberVilaPrudente/
https://www.facebook.com/ArcadoCrescer/
https://www.facebook.com/arcadofazer
https://www.instagram.com/arca_saber_crescer/
https://www.instagram.com/arca_do_fazer/
https://www.linkedin.com/company/arca-de-noe2/?viewAsMember=true
https://arca-ong.org/

