
Salve nosso
contato

atelie@arca-ong.org

+ 55 11 94298 - 4444

Catálogo
Digital

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 ArcaA Arca  

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

Contato

@ArcadoFazer

@arca_do_fazer

 www.arca-ong.org

Toalha de mão 

Toalhas

à partir 
de R$60,00

Toalhas de Praia

Uma toalha de praia
especial com um
desenho tropical.

à partir 
de R$150,00

Toalha de banho
para bebês.

à partir 
de R$100,00

Toalha de banho bebê 

à partir 
de R$45,00

Lenços maquilhagem

Quadrados removedores de maquiagem
laváveis ideal para seu dia a dia. 
Faça parte de um movimento ecológico.

Toalha de banho para
bebês macias e leves,
tudo que a pele dele
precisa.



Necessaire Média/Grande

Perfeito para armazenar seu
kit de costura, kit de pintura,
kit de banheiro ou qualquer
outro acessório.

à partir 
de R$80,00

à partir 
de R$150,00

Pano de copa

à partir 
de R$95,00

à partir 
de R$60,00

Porta-torta

à partir 
de R$80,00

Avental de cintura com um
desenho nórdico. Graças a
seus bolsos externos, ele
será útil na cozinha,
durante a produção das
suas receitas.

Avental de cintura baixa

à partir 
de R$65,00

Necessaire 
com biju

Necessaires / Bolsas

Bolsa de praia

Bolsa de tecido
grande e
robusto com um
bolso interno no
qual você pode
guardar todas
as suas coisas
de praia.

Com ou sem alças de
couro, esta bolsa de
lona é ideal para seu
dia a dia. Troque suas
sacolas de plástico
por esta em tecido e
apoie o movimento
ecológico.

à partir 
de R90,00

Avental  adulto integral 

Um avental clássico que o
protegerá de manchas e
sujeira durante suas diver-
sas atividades. Seus bolsos
externos serão úteis para
armazenar seus acessórios,
mantendo-os à mão.

Pano de roupa de casa grande,  
para lavar ou para limpar.

Este porta-torta é prático e
permite transportar seu
prato com segurança.

Avental Infantil

Réplica genuína do
avental adulto completo
para sua criança. Uma
boa oportunidade para
trabalharem juntos.

Acessórios de cozinha

Necessaire plana.

à partir 
de R$60,00

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

Almofadas
à partir 

de R$80,00
Almofadas quadradas ou
retangulares  em diferentes
cores e impressões.

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.

à partir 
de R$50,00

Tot bag


