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Destaques 2021
130

32

colaboradores

crianças e adolescentes
atendidas pela Arca do Saber

249

certificados emitidos
pela Arca do Crescer

5.000

produtos confeccionados
pela Arca do Fazer

mais de

120

voluntários nas diversas
atividades da Arca, dentro e
fora do Brasil, como na
França Canadá e Irlanda

Ações para concretizar nossa missão frente aos desaﬁos
trazidos pela covid

1.707

cestas básicas
distribuídas
de janeiro a
dezembro

8

salas e espaços
a mais para
nossas
atividades e
reuniões após a
obra de
expansão.
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Mensagem da Diretoria
Depois de um longo período de pandemia, 2021 chegou trazendo muitos
desafios no enfrentamento dessa nova realidade que se impôs com o fim
gradual do confinamento. Isso nos fez tomar decisões importantes e
revisar o planejamento estratégico na Arca.
Na Arca do Saber, nosso centro socioeducativo, a fila de espera chegou a
100 crianças, uma demanda intensa e inédita até o momento. O retorno das
crianças, após 18 meses de confinamento, escancarou a perda do vínculo
com o ambiente escolar e também do prazer pelo aprendizado.
Na Arca do Crescer, nosso centro profissionalizante, vimos o impacto dos
altos índices de desemprego com o surgimento dos “empreendedores por
necessidade” como alternativa para a geração de renda.
As pessoas, de um modo geral, estavam esgotadas emocionalmente, depois
de tanto tempo de confinamento, afastadas de seu círculo social ampliado,
com dificuldades econômicas e expostas a riscos de insegurança
alimentar, saúde física e mental.
Frente a esta realidade, sentimos a necessidade de nos organizarmos
internamente para mobilizar voluntários, parceiros e toda a equipe em
torno de uma profunda transformação, que nos permitisse enfrentar e
superar todos esses problemas com as ferramentas adequadas.
A estratégia começou com investimento nas nossas instalações e
equipamentos. Tivemos a oportunidade de fazer uma ampliação

significativa com a construção de um novo anexo, além de reformar quase
a totalidade dos nossos espaços internos. Uma obra que durou seis meses e
nos permite agora desfrutar de novos espaços e equipamentos mais
atrativos para o aprendizado, além do aumento da capacidade de
atendimento nos dois centros.
Mais do que em qualquer outro momento tivemos que voltar o nosso olhar
para o humano, buscando implementar alternativas de acolhimento para
promover o bem-estar, não só dos nossos beneficiários, mas também da
nossa equipe. Aumentamos o número de colaboradores e de voluntários
para oferecer um suporte mais individualizado às crianças, jovens e
adultos, assim como proporcionamos um maior número de horas de
formação às equipes visando aperfeiçoamento profissional e melhora no
desempenho interpessoal. Paralelamente, trabalhamos firme para buscar
recursos que nos permitissem reformular nosso projeto pedagógico,
oferecer melhores oportunidades, e modificar nosso modelo de atuação
para os próximos anos nos dois centros.
Chegamos ao fim de 2021 com a sensação de dever cumprido. A casa está
pronta, os recursos estão disponíveis e o balanço é bem positivo. Foram
conquistas relevantes e a percepção é de que foi uma mudança de patamar
em mais um capítulo da história da Arca, que aliás, em 2021 completou 20
anos de existência.
Thais Alves Maximo - Presidente
Emmanuelle Grisez - Vice-Presidente

Quem somos
A Arca é uma ong franco-brasileira que atua
na favela da Vila Prudente há mais de 20 anos.
Acreditamos que a educação é o caminho!

Missão

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.

Nossos Valores

Visão

Acreditamos que a
Educação é o caminho
para construir um
futuro melhor.

Nota: O Banco Mundial calculou que um ano
adicional de escolaridade aumenta os
rendimentos futuros de um indivíduo em 10%
e até 20% para as mulheres.

OSCIP

Sistema Arca

Nosso território

Com cerca de

8.000

1 em cada 2

52%

67%

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

dos adultos possuem
escolaridade igual ou
menor que o Ensino
Fundamental II*

moradores declara não ter
acesso à saúde*

dos adultos
demonstram ter
baixa autoestima *

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

20 anos
construindo
histórias de sucesso

Nosso caminho
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.

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.

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.

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

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

2019

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

2018

2017

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

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

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

2020

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

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

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.

Gestão Arca:

Ações para concretizar
nossa missão frente aos
desaﬁos trazidos pela covid

Ações frente aos desaﬁos trazidos pela covid
Depois de um ano de pandemia o desafio maior era
entender como a Arca poderia avançar e ser mais
efetiva para realização da sua missão educativa. Com
isso, decisões importante foram tomadas e com ela uma
grande articulação com parceiros, voluntários e
doadores pessoas físicas do mundo todo.
Com a captação de recursos por plataformas específicas
e empresas parceiras, foi possível ampliar as estruturas
físicas da Arca para melhor atender seus beneficiários.
Investir em tecnologia como contratar sistema de
gestão, além de pensar em estratégias de acolhimento
com projetos transversais de conscientização sobre a
pandemia, importância da vacina entre outros.

Continuamos a iniciativa de 2020 de distribuir cestas
básicas para os nossos beneficiários como uma forma de
contribuir para esse momento tão delicado de
insegurança alimentar.
Identificamos a oportunidade de trabalhar para o
desenvolvimento dos “empreendedores por necessidade”
surgidos no anseio de sobreviver frente a crise
pandêmica e também iniciamos um projeto voltado para
as mulheres.
Confira a seguir alguns destaque das ações.

Distribuição de cestas e tickets
alimentação nos Centros

1.707

cestas distribuídas
de janeiro até dezembro

19,6

toneladas de alimentos
distribuídos de janeiro
até dezembro

11

parceiros e doadores
privados ajudaram a
Arca a custear essas
cestas básicas

Expansão e Renovação dos Espaços
Expansão após a compra casa da Dona Maria, vizinha antiga da Arca do Saber, e construção do novo anexo:
○ renovação da lavanderia e criação de depósito e sala de atendimento
○ sala de informática
○ ampliação da parte administrativa da Arca do Saber
○ criação da sala de reunião
○ nova sala do ateliê de corte e modelagem
Renovação dos espaços
PARCEIROS
○ banheiro meninos e funcionários
○ sala de línguas / música
Azickia Foundation
○ sala multiuso
Fundação BNP
○ sala de aula AdC com o remanejamento do layout/planta
Obramax
○ espaço do café
Alstom Foundation
○ instalação dos toldos na quadra e solarium
Fondation Air France
○ portões automáticos
Veolia Brasil
○ espaço de produção e banheiro do ateliê
La Bouquinerie
○ banheiro meninas
○ telhado
GlobalGiving
○ muro

Antes
05 salas para atividades e cursos
01 laboratório de panificação
01 quadra multiuso
01 espaço de convivência
01 refeitório
01 cozinha
05 banheiros
04 pequenas salas de escritório
02 salas destinadas ao ateliê de costura
01 sala destinada a depósito

Depois
07 salas para atividades e cursos
01 laboratório de panificação
01 quadra multiuso
01 espaço de convivência
01 refeitório
01 cozinha industrial
06 banheiros
05 pequenas salas de escritório

01 sala de reunião
01 sala de atendimento
02 salas destinadas ao ateliê de costura
01 almoxarifado
02 salas destinadas a depósito e despensa

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois

Gestão
de Recursos

Equipe Operacional

Nossa equipe

Géraldine CHALLE

Corine DECRION

Virginie BEHAGEL

Gerente da
Arca do Saber

Diretoria da Arca
Thais Alves
MAXIMO

Joelma SILVA

Emmanuelle
GRISEZ

Presidente

Vice-presidente

Gestão e Direção
Criativa da
Arca do Fazer

Serge PIZOT

Cécile
CORDIOLI

Menou de
BENQUE

Tesoureiro

Felipe
TONIATO

Vice-tesoureiro

Secretária geral

Frederic RIO
Presidente
Arca France

Gerente da
Arca do Crescer

Gestão e Direção
Criativa da
Arca do Fazer

Mayara
EVANGELISTA

Gerente comercial

Gerente de
comunicação

Conselho Fiscal
Luis PERETTI

Advogado,
Souto Correa

Alberto MORI

Advogado, Gaia
Silva Gaede

Sahelê FELICIO
Advogado, Facily

Nossa equipe | Colaboradores

32

71%

53%

59%

colaboradores
A equipe da Arca é formada por brasileiros e franceses,
colaboradores, prestadores de serviços e voluntários.
Muitos colaboradores estão na ong há mais de cinco
anos o que demonstra a continuidade e solidez do nosso
trabalho.
Vale ressaltar aqui, que a nossa diretoria é composta
apenas por voluntários, e eles não estão computados no
número total de colaboradores.
Em 2021, recrutamos três jovens que foram beneficiários
da Arca para compor nossa equipe e com isso, incentivar
a continuidade do nosso trabalho.

trabalham em
período integral

53%

Ensino Superior
Completo

são mulheres

cresceram ou ainda
moram na favela da Vila
Prudente

15,6%

Ensino Fundamental
Completo

6,3%

Ensino
Médio Cursando

Neste capítulo, você vai encontrar também informações
sobre os nossos voluntários e o valor que isso tem para a
Arca, pois sem eles nossa atuação não seria a mesma.

6%

Ensino Superior
Cursando

21,2%

Ensino
Médio Completo

Nossa equipe | Voluntários
Contamos com um grande número de voluntários nas
mais diversas tarefas na Arca, de forma remota ou
presencial. Seja na diretoria, na Arca France, nas
atividades diárias, para traduções, assessoria jurídica,
modelagem, design, corte, produção e gestão no ateliê,
oficinas para as crianças e adolescentes juntamente com
a equipe pedagógica.
Temos ainda voluntários de empresas que oferecem
palestras, mentoria, participam de simulação de
entrevistas, assistência
psicológica, entre tantas
outras atividades.

mais de

120

voluntários nas
diversas
atividades da
Arca, dentro e
fora do Brasil,
como na França
Canadá e
Irlanda.

4

voluntários
em tempo
integral

6

voluntários
regulares, que
dedicam mais de
8h por semana

+ de 110

voluntários ocasionais

+ de 10 000

horas dedicadas aos trabalhos
voluntários da Arca

Encontro presencial com
alguns voluntários na Arca.

Nossa equipe | Formação continuada
2021 foi um ano de investir também em formação para
nossa equipe. Além de aperfeiçoamento profissional,
também olhamos para o interpessoal e promovemos
oficinas que buscaram contribuir para propiciar um
ambiente ainda mais empático, como oficinas de
comunicação não-violenta.
Dos cursos de aprimoramento, podemos destacar o de
idiomas, os pedagógicos e a formação técnica
da nova integrante do ateliê.

13

oficinas e
formações

660

total de horas

Comunicação
Instagram
SEGUIDORES

A comunicação institucional exerce um importante
papel de ligação entre a organização e as pessoas. Na
Arca, depois de dois anos de identidade visual unificada
podemos dizer que avançamos muito. Cada vez
buscamos fortalecer mais o vínculo entre nosso público,
parceiros e doadores. Nosso planejamento estratégico de
2021, tinha o objetivo de promover o fortalecimento da
imagem da Arca, para formar um repertório correto
sobre seu trabalho nos dois centros (Arca do Saber e
Arca do Crescer) e da Arca do Fazer, ateliê de costura,
além da sua contribuição para o desenvolvimento da
Favela da Vila Prudente e acreditamos que estamos no
caminho certo.

Arca Saber Crescer

Arca do Fazer

Linkedin

Site

Youtube

Sempre pautados pela transparência, buscamos
constantemente consolidar uma imagem que gera
credibilidade e confiança com todos os nossos públicos.
Estamos presentes nas principais redes sociais e cada
vez conquistamos maior alcance e visibilidade.

CONEXÕES

ACESSOS

INSCRITOS

755

433

1236

663

63,7%

53%

Facebook

SEGUIDORES
Arca do Saber

Arca do Crescer

Arca do Fazer

3749

1045

300

3774

1249

314

0,66%

19,5%

4,6%

Arca de Noé

Arca

Arca

531

315

60

913

755

86

71%

39,6%

43%

Doações que transformam
Ao longo da história da Arca sempre contamos com
muitas doações, o ano passado não foi diferente.
Recebemos inúmeras doações de recursos materiais que
não são monetizados exatamente, mas são valiosos e
fundamentais para nosso trabalho. Confira alguns
destaques:
A Obramax doou o tempo de seus profissionais para a
execução das obras do telhado, banheiro e muro à frente
da Arca, bem como produziu um vídeo institucional e
ministrou com dois influencers cursos na área da
construção na Arca do Crescer.
A Keyrus doou 20 notebooks para equipar nossas sala de
informática.
Recebemos muitos livros e roupas, além de mobiliário
como mesas e armários, tecidos para a produção do
ateliê, materiais para as oficinas de artes e um piano
Roland, este último usamos para o projeto de música.

Participamos ainda da campanha do Programa
“Donne-moi la main” (Estenda-me sua mão), realizado
pelo Lycée Pasteur em parceria com a APE, na qual a
Arca foi a primeira beneficiada.
Recebemos mais de 500 cestas preparadas
pela campanha da escola e as crianças
e os adolescentes da Arca do Saber
participaram de atividades
pedagógicas para construção
de um grande painel como
forma de retribuir nesta
bonita sintonia de dar
e receber.

Parceria e Cocriações
A Arca conta com uma rede de parceiros
governamental, não governamental, privado e de
ensino, que apoiam a realização do nosso trabalho. É um
importante recurso para criar oportunidades no nosso
território. Seja com aporte financeiro ou expertise.

58%

dos nossos voluntários
fazem parte de programa
de voluntariado corporativo

900h

é a média de tempo
destinado às atividades

Nesta rede promovemos uma construção coletiva que
envolve todos esses atores para a concretização do
nossa missão educativa. Uma fórmula de sucesso que
aprendemos com esses anos de existência.
Além da parte financeira, fundamental para mantermos
nossas atividades, a doação do tempo do voluntário da
empresa, por exemplo, nos auxilia na cocriação dos
conteúdos aplicados aos nossos jovens.
Encontro presencial com
parceiros na Arca.

Nossos Parceiros
Reconhecimentos: .

Institucionais: .

Parceiros: .

Pro Bono: .

Finanças e
Sustentabilidade

Despesas
Arca do Crescer R$ 503 691
Arca do Saber R$ 894 133
Arca do Fazer R$ 49 257

Equilíbrio Financeiro
Doações

39%
Financiamento
da Prefeitura de
São Paulo

36%

Doações
Ateliê de
específicas
costura,
para
Arca do
construção

Fazer

Nota Fiscal
Paulista

17%

Receitas
financeiras

6% 3%

R$ 1 618 973

0%

de receitas consolidadas

Diversiﬁcações das nossas fontes de renda

Para manter a sustentabilidade financeira das nossas operações,
desenhamos novas estratégias de captação de recursos:
-

Projeto Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente) da Prefeitura de São Paulo, iniciado em 2021 que custeia as
despesas de esporte e cultura. O valor recebido em 2021 foi de R$ 52 mil.

-

Receita durante todo o ano da “Nota Fiscal Paulista”. Mensalmente
recebemos em média valor de R$ 3.750, o que representa R$ 45 mil ao ano.

-

Captações de recursos por plataformas de arrecadação nacional e
internacional online que destinamos boa parte para as obras de expansão
e entrega de cestas básicas.

Transparência
A Arca atua sempre de forma ética e tem a
transparência como um dos seus principais
compromissos. Assim, entende que é fundamental que
todas as pessoas que a integram estejam sempre
bem-informadas e compartilhem de padrões de
comportamento, pautados em princípios morais e éticos,
que vão ao encontro da sua missão, visão e os valores e
tem uma política bem clara e objetiva sobre o
recebimento de Doações. Com esse intuito formulamos
nossa Política de Recebimento de Doações e
conquistamos a renovação da Certificação do Selo Doar.

Nossa
Atuação

Momento Importantes em 2021

Fev

. Volta aos
cursos
regulares
de forma
presencial
na Arca do
Crescer.

. Volta 35% das
crianças na Arca
do Saber;
. Lançamento
presencial do
curso de
Logística
. Compra da Casa
da Dona Maria.

Mar

Abr

. Início da
captação de
recursos para
as obras de
ampliação;
. Entrada na
GlobalGiving.

Jul

. Início das obras.

. O curso de
Logística passa a
ser certificado
pelo Senai;
. Curso de
sabonetes
artesanais;
. Inauguração
sala Evelyne.

. Lançamento do
Projeto Mulheres
em Retomada.

Jun

Ago

Set

. Retorno às
visitas
presenciais nos
parceiros;
. Volta dos treinos
de Rugby;
. Obras da
Obramax (Feira
da Construção).

. Volta 100% das
crianças na Arca
do Saber;
. Fumcad (100%
presencial);
. Reabertura do
ateliê depois de
três meses
fechado para
obras.

Out

Nov

. O Portas Abertas
da Arca recebeu
Parceiros
presencialmente;
. Lançamento Le
Pain, o buffet da
Arca;
. Participação do
ateliê em bazar
público;
. Arca do Saber vai
a Sitiolândia: 1ª
visita externa;
. Lançamento do
Pílulas de
Conhecimento;
.Festa de fim de
ano das Crianças;
.Confraternização
presencial com
equipe geral da
Arca.

Centro socioeducativo
de atendimento diário
para crianças e
adolescentes
de 6 a 15 anos.

Nossas Atividades
Em 2021, realizamos diversas ações para manter o
vínculo os nossos beneficiários e suas famílias com o
objetivo de cumprir nossa missão educativa. Em março,
voltamos as atividades presenciais com 25% das
crianças e adolescentes, seguindo orientações da SMADS
e do CRAS e, em setembro com 100% delas. Em todos os
períodos fizemos as adaptações necessárias nas
instalações para manter as condições necessárias de
higiene e distanciamento.
Nosso atendimento continuou sendo estendido
remotamente. Segundo pesquisa que realizamos em
2021, 49,8% dos beneficiários acessam conteúdos pelos
celulares dos seus pais ou responsáveis um dos fatores
que reforçaram seguir com o grupo de whatsapp “CCA
Dicas Famílias” com uma programação de várias
atividades diárias multidisciplinares para as crianças e
adolescentes.

Para atrair de forma lúdica os beneficiários criamos
avatares dos nossos colaboradores, divulgamos
informações sobre covid-19, temas da atualidade,
vacinação, etc.. Realizamos ainda projetos transversais
de conscientização sobre saúde e vacina, projeto de
música com ensino de solfejo, assim como iniciamos o
acompanhamento de saúde com o Dr. Ricardo, voluntário.
Além da distribuição de cestas básicas mensais, mesmo
durante esse delicado período pandêmico realizamos
mais de 50 visitas a domicílio para famílias que
necessitam de uma atenção e encaminhamentos
específicos. No final do ano, realizamos com a parceria da
Avant uma distribuição de kits escolares e lâmpadas
como uma forma de incentivo ao retorno às aulas e
fizemos uma animada festa de confraternização com as
nossas crianças e adolescentes.

Perﬁl dos beneﬁciários

130

crianças e adolescentes são
atendidos diariamente.

Concentração por faixa etária:

61,7 %

das crianças inscritas na Arca
do Saber são meninas

Declaração de cor/etnia:

Perﬁl das famílias
Em setembro de 2021, a consultoria Lab & Tal aplicou um
questionário com as famílias dos beneficiários da Arca
do Saber, antes da retomada integral das atividades do
centro, com o propósito de coletar informações e dados
que pudessem auxiliar na preparação do trabalho local
ao longo de 2021 e 2022.
Ter o diagnóstico dos impactos da pandemia sobre o
público que atendemos foi fundamental para entender
como estavam as crianças e adolescentes que
receberíamos e com isso, preparar ações para contribuir
na mitigação desses impactos. A ampliação das
instalações e oferta de atividades é decorrente disso.

74%

das famílias responderam

4,6

é a média de moradores por
domicílio. Com base no último
Censo Demográfico (2010), a média
nas favelas do Estado de São Paulo
foi de 3,6 moradores por domicílio.
Nas áreas urbanas regulares, a
média ficou em 3,2. (IBGE, 2010)

Perﬁl das famílias
Pelo diagnóstico da pesquisa, nota-se que conviver com as
crianças nessa pandemia não foi tarefa fácil para muitas
famílias (76,9%), já que antes elas permaneciam boa parte do
tempo na escola e na Arca. Essa quebra abrupta na rotina
demandou muito dos responsáveis, ao mesmo tempo em que
aproximou algumas famílias. Ainda assim, ensinar ou apoiar as
crianças nos estudos foi uma das dificuldades mencionadas, o
que fez com que muitos passassem a valorizar mais o papel da
escola e do professor, como ressaltaram.
Em pesquisa do Unicef, “Impactos Primários e Secundários da
Covid-19 em Crianças e Adolescentes”, estima-se que 54% das
famílias pesquisadas relataram que algum adolescente do
domicílio apresentou algum sintoma relacionado à saúde
mental, como insônia (27%), alteração no apetite (29%) e
diminuição do interesse em atividades rotineiras (28%). Esses
sintomas que parecem simples, são sinais claro de que algo não
está bem, e merecem atenção e acompanhamento da família.

65,4%

dos respondentes consideraram pouco
ou muito estressante o clima e os ânimos
do lar nesse período de pandemia,
sobretudo pelo receio em relação ao
coronavírus (16,1%) e porque as crianças
em casa, devido ao fechamento das
escolas, estavam bastante agitadas ou
estressadas (21,4%).

Perﬁl das famílias | Renda e Alimentação
Os impactos da pandemia na renda dos moradores da favela
parecem ainda não ter cessado. Quando indagamos se, em
relação à 2020, a situação financeira deles teria se alterado,
mais da metade (56,4%) disseram que a situação piorou muito ou
pouco.
Isso reflete na alimentação das famílias, 28,2% disseram estar
enfrentando problemas para garantir uma alimentação
adequada a sua família e o consumo de carne, ovos e laticínios,
uma das principais fonte de proteínas, reduziu entre 15-20%
nesses lares.
A garantia do acesso à alimentação de qualidade entre essas
famílias, fruto de preocupação da Arca desde o início da
pandemia, mostram um quadro bem semelhante ao que os
estudos e inquéritos alimentares vêm mostrando.

56,4%

solicitaram o auxílio emergencial
durante a pandemia, sendo que entre a
população brasileira geral, a Caixa
Econômica Federal estima que esta
proporção seja de 40%.

78,2%

tiveram um impacto significativo em
sua renda domiciliar durante a
pandemia (mais de 50% da renda foi
reduzida). Isso representa que 3 em cada
4 famílias atendidas pela Arca tiveram
sua renda reduzida durante a
pandemia.

Perﬁl das famílias | Educação
A maior parte das crianças tiveram acesso aos materiais
por meio do whatsapp, e utilizaram em 80,7% o celular
para acessar às aulas. Sendo que 48,9% utilizaram o
aparelho de algum adulto (pai, mãe ou responsável), o
que pode significar uma árdua divisão do tempo de uso do
celular pelo adulto, com a rotina de aula da criança.

41%

das crianças e
adolescentes
conseguiram assistir às
aulas diariamente

8%

das casas tinham computador
ou notebook próprio e que foi
destinado para as crianças
assistirem às aulas.

A Arca é muito boa. Aqui tem futebol,
pingue-pongue, capoeira, você pode
jogar, você pode fazer tudo. Eu gosto
muito da Arca.
Miguel Victor Thomaz, 7 anos

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

Perﬁl das famílias | Educação

Retorno presencial para a Arca

96,1%

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..

disseram se sentir
seguros ou muitos
seguros que seu/sua
filha/o retorne
integralmente às
atividades da Arca

9,6

é a nota atribuída às
atividades e atuação
da Arca do Saber no
período de pandemia,
numa escala de 1 a 10

97,4%

acreditam que a Arca e os
seus profissionais têm
condições de garantir
padrões de higiene e
cuidados para evitar a
contaminação, o que
pode ser reflexo também
da transparência e
divulgação dos cuidados
que vêm sendo tomados
em todos os centros da
Associação

Atividades oferecidas
Rodas de Conversa
Capoeira
Breakdance
Circo e teatro
Jogos Lógicos
Artes
Descobertas de texto
Quebrando Fronteiras (Línguas
francês e inglês)
Rugby
Percussão e Música

Caminho de Wender

2009: Entrou na Arca do Saber
quando ainda era CEI, com quatro
anos e Voltou em 2011.
2013: Começou a jogar no rugby com apenas
oito anos e logo se apaixonou pelo esporte,
tanto que participou de diversos torneios
interclubes de São Paulo.
2019: Continuou participando dos
campeonatos e sempre foi observado por
jogadores profissionais.
2020: Completou seu ciclo no nosso centro
socioeducativo, mas não perdeu o vínculo,
nem com a Arca nem com o rugby, mesmo
tendo as pausa das atividades por conta
da covid.

Wender Dias de Souza
16 anos

2021: Cursou Vendas e Google Workspace
na Arca do Crescer. E voltou aos treinos
de Rugby .

Nota: Desde 2013, as crianças da Arca participam do treinamento semanal do Pasteur Athletic Club (PAC) e dos torneios interclubes de São Paulo.

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

Nossas atividades
Em 2021, seguimos firme com o objetivo de fortalecer a
nossa atuação do centro profissionalizante para
proporcionar a autonomia financeira de jovens
periféricos, sobretudo, diante dos desafios trazidos pela
pandemia. Com o impacto dos altos índices de
desemprego vimos o surgimento dos “empreendedores
por necessidade” como uma maneira de gerar renda,
assim como um crescente aumento na procura dos
nossos cursos por mulheres.
Para apoiar e orientar jovens e adultos, em especial as
mulheres, na realização de seu projeto profissional seja
por meio do empreendedorismo ou da inserção no
mercado de trabalho. Fizemos novas parcerias,
oferecemos o novo curso de sabonetes artesanais para o
perfil mais empreendedor, e lançamos o Projeto
Mulheres em Retomada, com apoio da L’Oréal Fundo
para Mulheres, para fornecer suporte técnico e
financeiro, com bolsas para permanência nos estudos,

para que elas pudessem retomar suas atividades
profissionais, de qualificação e estudos, contribuindo
com seu empoderamento, geração de renda e autonomia
financeira.
Para nos adaptarmos às novas tendências lançamos,
também, o curso de Logística, com o apoio da Idebra e ID
Logistics, que no segundo semestre passou a ser
certificado pelo Senai, nosso parceiro de longa data.

A Arca trouxe muito conhecimento para
minha carreira profissional. Me deu
oportunidade de voar alto e me deu a
segurança para continuar conquistando.
Renan Castilho | 26 Anos, curso de Logística

Nossas atividades
No segundo semestre, voltamos a levar nossas turmas
para visitas técnicas nas empresas parceiras e tivemos
um ótimo resultado. Além disso, demos continuidade ao
módulo comportamental em todos os cursos para
trabalharmos as soft skills dos nossos alunos e
intensificamos as simulações de entrevistas e plantões
de elaboração de currículo.
Demos continuidade ao Programa de Mentoring, que
ganhou nome e marca próprio. O ConectArca, vem se
mostrando cada vez mais importante no
acompanhamento e suporte aos jovens para seus planos
de carreiras.
No final do ano, tivemos ainda a oportunidade de iniciar
o Le Pain - Arcatering, o buffet da Arca para oferecer
serviços de coffee break, café da manhã e brunch para
os diversos eventos. A proposta é que toda a produção
seja realizada por jovens formados pela Arca do Crescer
e a geração de renda seja revertida para ong.

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.

Perﬁl dos beneﬁciários

151

pessoas participando de uma
ou mais atividades oferecidas

Concentração por faixa etária:

79%

dos alunos são
mulheres

14

Declaração de cor/etnia:

jovens já foram beneficiários
da Arca do Saber

Resultados

249
13
3
27
10

certificados
emitidos
cursos
oferecidos
workshops
oferecidos pela
Obramax
jovens que
participaram do
Programa de
Mentoring, ConectArca
bolsistas no
programa de
Permanência
nos Estudos

Número de pessoas por atividades oferecidas:

Resultados
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Resultados | Empregabilidade e Programa de Mentoring
Em 2021, 42 jovens encontraram um emprego após
realizar um curso na Arca. 86% dos jovens que
encontraram um emprego passaram pelo Programa de
Mentoring.

14%

Não
participaram
do programa
de Mentoring

86%

Participaram do
programa de
Mentoring

Eu quero começar com o meu muito
obrigada para o pessoal da Arca, que nunca
me deixou sem suporte desde os primeiros meses
que eu cheguei aqui no Brasil, foi muito bom ter
conhecido vocês e através de vocês eu estou
fazendo outros contatos que estão me ajudando
na minha vida pessoal e profissional. É muito
bom para mim, porque antes desse programa eu
tinha medo de enfrentar um emprego se viesse. Eu
aprendi que a vida tem lados negativos e positivos
também e eu não pensava muito nos positivos, e
me ajudou muito conhecer a minha mentora, a
senhora Izabel, que mesmo sem eu dizer já sabe o
que eu preciso.
Rose Bertha Cadet, formada em Hotelaria,
integrou o Programa de Mentoring

Cursos oferecidos
Logística
Vendas
Panificação
Pizzaiolo
Salgadeiro
Bolos Caseiros
Panetone
Sabonete Artesanal
Ferramentas Digitais
Google WorkSpace
Descomplique seu Negócio

Caminho de Emillyn

Entrou na Arca do Saber
quando ela ainda era creche,
em meados de 2002.

Em 2021, cursou Logística e
participou do Programa de
Mentoring. Fez o curso
Descomplique do Senai e
abriu seu negócio de
coquetelaria.
Entrou na faculdade de
Tecnólogo em Gestão
Empresarial e foi selecionada
para ser bolsista do Projeto
Mulheres em Retomada.
Emillyn Alves Cavalcante
23 anos
Empreendedora

O Ateliê de costura da
Arca que gera uma
fonte de renda para a
ONG e emprego para
as costureiras
da comunidade.

Nosso ateliê
Nosso ateliê de costura trabalha firmemente para criar
oportunidades de comercializar suas produções e abrir
espaço para que empresas e pessoas possam participar
de um movimento solidário.
Em 2021, mesmo diante de tantas adversidade podemos
dizer que conquistamos muito. Com a reforma do espaço,
ganhamos uma ambiente mais apropriado e organizado
para a produção, contudo ficamos três meses sem
nenhuma possibilidade real de trabalho, o que, junto
com o aumento dos valores dos tecidos e suprimentos, se
tornou um desafio para a gestão financeira, sobretudo,
para manter os salários mínimos pagos às costureiras,
sem perder de vista a importância do lucro a ser
revertidos para a Arca do Saber.
Para equilibrar a gestão buscar alternativas, como a
aposta no upcycling que traz o propósito ecológico e
econômico, foi certeiro. Para ela, contamos com tecidos
doados pela comunidade expatriada.

Recrutamos e formamos tecnicamente a Victoria, nossa
nova jovem costureira, um importante reforço para a
equipe. E tivemos ainda mudanças na equipe de
voluntárias da parte de gestão e criação do ateliê. Novos
clientes corporativos também chegaram, como o Club
Med, Barry Callebaut e Id Logistics.
No fim do ano, iniciamos a preparação da nova coleção
que resultou no nosso novo Catálogo de produtos. Além
disso, começamos a fazer vendas em conjunto com os
empreendedores da Arca do Crescer, kits de toalhinhas
demaquilante e sabonetes (produzidos pelas alunas
formadas no curso de sabonete artesanal) e venda de
Panetones produzidos pelo Le Pain, o buffet da Arca, com
embalagem feita de tecido. Essa iniciativa vai ao encontro
do nosso modelo de negócio, que prevê como parcerias
chave pequenos e médios fornecedores de tecidos e
aviamentos em comércio e rua, impressão e bordado
artesanais, além de produtos feitos na comunidade.

Nosso ateliê | Novas produções

5000

produtos confeccionados por
13 voluntárias e 3 costureiras
profissionais.

7

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

Metas
2022

Nossas Metas

-

Realizar Auditoria externa independente
Formar nosso Conselho Administrativo
Arca do Saber
Arca do Fazer
- Definir ferramentas para gestão para
- Aperfeiçoar a comunicação e buscar
aprimorar a avaliação do trabalho e seus
profissionalização da produção.
impactos.
- Realizar parcerias com empresas locais.
- Gestão de Mudanças com a renovação do projeto
pedagógico.
Arca France
- Aumentar a nossa captação de recurso com as
Arca do Crescer
fundações francesas.
- Desenvolver novas parcerias e cursos.
- Desenvolver ações específicas com projetos que
- Trabalhar o projeto da Incubadora de Negócios e
possam envolver a rede de mobilização
contribuir para o empreendedorismo local.
internacional da Arca.

ArcadoSaberVilaPrudente | ArcadoCrescer | ArcadoFazer
@arca_saber_crescer | @arca_do_fazer
br.linkedin.com/company/arca-de-noe2
contato@arca-ong.org

www.arca-ong.org

