OUTRAS ORGANIZAÇÕES
SELECIONADAS
Acorde

COMEC

Embu, São Paulo

Campinas, SP

Atividades para crianças no contraturno escolar.
A organização utiliza pedagogia baseada na arte
como meio para o desenvolvimento humano.

A organização atende adolescentes autores de ato
infracional nos programas de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade. Na política de
Assistência Social, média complexidade.
Também, capacita adolescente para o mundo do
trabalho (Lei do Aprendiz) e profissionaliza mães
através de oficinas de costura.

Aliança contra o Tabagismo
Nacional

A organização promove ações para diminuir o
impacto sanitário, social, ambiental e econômico
gerado pela produção, consumo e exposição à
fumaça do tabaco.

Arte Despertar
São Paulo, SP

Fundada em 1997 e focada no indivíduo, a Arte
Despertar realiza projetos para desenvolver
competências pessoais e interpessoais por meio
da arte e da cultura, ferramentas utilizadas para
despertar, comunicar e resgatar valores e histórias
de vida. Ampliou sua atuação para profissionais nas
áreas da saúde e da educação para proporcionar
um melhor atendimento aos beneficiários finais.

CEDAPS
Rio de Janeiro, RJ

Rede de articulação entre mais de 150
comunidades da região do Grande Rio. Mobilização
e fortalecimento das lideranças na luta por seus
direitos.

Cidade Escola Aprendiz

CREN
São Paulo, SP

A organização oferece acompanhamento
tratamento nutricional para crianças e adolescentes
desnutridos, além de orientar e educar os
familiares. Além disso, possui uma creche que tem
o objetivo de desenvolver e recuperar crianças de
até 4 anos.

Escola de Gente
Rio de Janeiro, RJ

Centro de referência em acessibilidade para
garantir o direito à participação e à comunicação
de pessoas com e sem deficiência. Forma jovens,
de diferentes territórios, no conceito e na prática
de uma sociedade inclusiva, além de promover o
acesso à cultura, por meio do grupo Os Inclusos e
os Sisos, com um teatro totalmente acessível.

Gastromotiva
São Paulo, SP

O objetivo da organização é formar jovens de baixa
renda em cidadãos e profissionais de gastronomia.

São Paulo, SP

Por meio de uma metodologia multidisciplinar, a
organização atua na integração de escolas públicas
com a comunidade e as famílias.

www.arredondar.org.br

OUTRAS ORGANIZAÇÕES
SELECIONADAS
Herdeiros do Futuro

Uerê

São Paulo, SP

Rio de Janeiro, RJ

A organização tem como objetivo quebrar o ciclo da
violência, assim como resgatar a cidadania por meio
de cuidados à saúde mental e do bem-estar das
crianças vítimas de violência doméstica.

Escola modelo com ensino alternativo. Utiliza
pedagogia própria, a UERÊ- MELLO, destinada
a crianças e jovens com bloqueios cognitivos e
emocionais da Favela da Maré, no Rio de Janeiro.

Museu da Pessoa

Vagalume

Nacional

São Paulo e Amazônia Legal

Museu virtual e colaborativo para registros de
histórias de pessoas comuns, com um acervo de
25 mil horas de gravação. Em parceria com escolas
públicas, desenvolve o projeto “Memória Local na
Escola” para incentivar melhores relações humanas
na comunidade a partir da ação dos alunos.

Cria oportunidades para intercâmbios culturais
entre São Paulo e a Amazônia Legal por meio
da leitura, da escrita e da oralidade. Valoriza o
protagonismo de pessoas e de comunidades rurais
da Amazônia Legal brasileira.

Oncoguia
Nacional

O Instituto Oncoguia trabalha para garantir os
direitos do paciente com câncer por meio do
acesso à informação de qualidade, apoio, suporte e
atuação em políticas públicas.

Santa Fé
São Paulo, SP

Desenvolve trabalho de atendimento e acolhimento
a meninos e meninas (de zero a 18 anos), vítimas
de maus tratos, abandono, violência sexual, muitos
deles provenientes das ruas de São Paulo, além
de um trabalho de acolhimento especifico com
meninas grávidas (a partir de 11 anos) vitimas de
abuso.

www.arredondar.org.br

