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---------------------

A Arca é uma organização sem
fins lucrativos franco-brasileira,
que há 20 anos atua na Favela da
Vila Prudente, promovendo o
desenvolvimento dos seus
moradores dos seis anos até a fase
adulta, oferecendo oportunidades
de educação e formação para que
possam ter autonomia e
autoconfiança. 

A Arca  
Quem somos? 

---------------------
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---------------------

A Arca do Fazer é o ateliê de
costura que gera renda para a ONG,
pois o lucro das vendas é
totalmente revertido para a Arca
do Saber, o centro socioeducativo
da ONG, e emprego para as
costureiras da comunidade.  
Trabalhamos para criar
oportunidades de comercializar
nossas produções e abrir espaço
para que empresas e pessoas
possam participar de um
movimento solidário. 

O Ateliê 
Arca do Fazer

---------------------
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---------------------

O preço dos nossos produtos é resultado
de uma soma justa e solidária, pois
além de todos dos custos envolvidos no
processo também contamos com o
trabalho voluntário ativo.

Como compomos o preço?

Quais são os nossos
produtos?
Sempre pensando em novas soluções
para nossos clientes a cada ano nossa
oferta de produtos aumenta.
Produzimos peças de moda e
decoração como bolsas, necessaries,
toalhas, aventais, almofadas e
diversos brindes personalizados para
eventos, datas comemorativas,
presentes, entre outras ocasiões.

---------------------

06    Catálogo 2022



---------------------

---------------------

Rua Dianópolis, 4100,
Complemento Viela - Rua da
Igreja, 1557, CEP 03126-007. 
Pq da Mooca, São Paulo/SP

Contato

atelie@arca-ong.org

@ArcadoFazer

Corine: +55 11 93046 6601
Laurence: +33 6 9998 3747 

@arca_do_fazer

 www.arca-ong.org



Cada peça conta com
ampla variedade de cores e
vários tecidos como
algodão, veludo,  feltro e
muitos outros.  



Necessaire de Banheiroà partir 
de R$80,00

Necessaire Plana
à partir 

de R$50,00

---------------------

---------------------
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Necessaire quadrado

à partir 
de R$70,00

---------------------

---------------------
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à partir 
de R$60,00

Necessaire das 
meninas

à partir 
de R$130,00

Cesto de roupa



Bolsa de Praia

---------------------

à partir 
de R$150,00

Bolsa com franja

---------------------
à partir 

de R$150,00

Toalhas de Praia
à partir 

de R$60,00
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Avental Adulto

---------------------

---------------------

à partir 
de R$50,00

Pano de prato

à partir 
de R$65,00

Avental Infantil
à partir 

de R$80,00
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Avental integral
ou de cintura

baixa



Tot Bag

---------------------

à partir 
de R$80,00

---------------------
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Bolsa feminino 
à partir 

de R$140,00



Kit toalhinhas 
removedoras de maquiagem

 

à partir 
de R$70,00

---------------------

---------------------

Reutilizável
Ecológica

Sem desperdício
Econômica 

à partir 
de R$30,00
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Almofadas terapêuticas
aromáticas

 

à partir 
de R$90,00

Almofadas
aromáticas: 

macela

---------------------
à partir 

de R$90,00 ---------------------

Almofadas terapêuticas
térmicas

Almofada térmica 
(Quente e Frio) com

grãos de linhaça
para dores locais

Arca do Fazer   15



Babador e toalha de banho
para bebê

babador
à partir 

de R$45,00

---------------------

---------------------

Almofadas para decoração

à partir 
de R$80,00

toalha
à partir 

de R$50,00

à partir 
de R$ 80,00
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Bolsa de Boliche Aveludada

---------------------

à partir 
de R$150,00

---------------------

Bolsa 24h

à partir 
de R$150,00
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---------------------
Porta torta 

---------------------

à partir 
de R$60,00

Chaveiro 

à partir 
de R$25,00
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---------------------
Elástico

---------------------

Máscara 
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à partir 
de R$10,00

à partir 
de R$6,00



---------------------

Nosso ateliê recebe encomendas
de empresas para produtos
personalizados.
Atelier Voltaire, Barry Callebaut,
BNP Paribas, Lycee Pasteur,
Veolia, Club Med e muitas outras
empresas são nossas clientes.

Produtos para
empresas

---------------------



---------------------

---------------------

Agradecemos seu interesse
pelos nossos produtos. 
Sua solidariedade contribuirá
para o desenvolvimento 
da Arca do Saber.



Siga-nos

ArcadoFazer

@arca_do_fazer

 www.arca-ong.org
Salve nosso

contato


