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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 
A Análise do Relatório do Exercício 2015 evidencia os resultados obtidos a partir do esforço 
concentrado de uma equipe comprometida com a missão da Associação Viva a Vida, na prevenção do 
uso e abuso de drogas.  As realizações e avanços alcançados foram frutos da inestimável colaboração 
dos nossos financiadores e uma crescente e ativa parceria com a comunidade onde atuamos. Nos 
entristece admitir que a violência e o abuso de drogas, presentes em nossas comunidades, afetam 
diretamente os nossos jovens expondo-os, cada vez mais, a perigos e sofrimentos, o que torna nossa 
tarefa desafiadora.  Sabemos ainda que um dos principais motivos que leva os jovens a buscarem as 
drogas é o fato de sentirem sozinhos e perdidos, para enfrentar esse problema difícil e que não se 
resolve apenas com informações básicas sobre o uso de drogas, não obstante ser um bom começo. 
 
Acreditamos que a sociedade como um todo tem a responsabilidade de proporcionar aos nossos 
jovens a capacidade de fazer escolhas saudáveis e assertivas para seus futuros.  Com a experiência de 
muitos anos lidando com adolescentes e jovens a Associação Viva a Vida percebe que muitas crianças 
e jovens se aproximam das drogas devido desinformação, acesso fácil, à insatisfação com a qualidade 
de vida, problemas intrafamiliares ou mesmo por uma personalidade vulnerável resultante da 
deficiência do seu processo de desenvolvimento psico-sócio-familiar. Para ajudar essa parcela da 
juventude, desenvolvemos atividades de arte-educação e multiplicação como ferramentas de 
engajamento, objetivando desenvolver suas habilidades de pensamento crítico e expressão.  
Paralelamente, conquistamos vários avanços em termos de fortalecimento institucional para que, 
juntos com nossos parceiros, jovens participantes e suas famílias, possamos continuar aprendendo e 
crescendo em 2016. 
 
Reitero meus agradecimentos à nossa valorosa equipe, à Diretoria, à comunidade de Vila de Abrantes, 
e, particularmente, aos jovens agentes, atores e multiplicadores que sempre justificam os nossos 
esforços para fazer um Brasil e um mundo mais seguro e justo! 
 
 
Carlos José Gonçalves da Silva  
Presidente 
 
 
Salvador, janeiro 2016 
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HISTÓRIA DE SUCESSO 
 

 

Arielma estuda no Colégio Estadual de Vila de Abrantes no turno da noite, no programa de Educação de Jovens 
e Adultos – EJA. Como a maioria de sua turma, decidiu voltar a sala de aula para ter buscar melhores condições 
de vida para sua única filha. Na sua juventude muitas dificuldades a afastou da escola, mas agora ela encara 
essa responsabilidade com muita garra. E mesmo cansada de um dia de trabalho, frequenta as aulas e as 
oficinas da Viva a Vida com muita disposição. 
 
Em nossa primeira oficina, fizemos uma dinâmica para conhecer o grupo, onde cada um deveria se apresentar, 
falar quantos filhos possuía e os sonhos que tinham para os mesmos. Arielma se emocionou ao falar que tinha 
apenas uma filha e que após sua separação matrimonial, muitas pessoas a julgaram dizendo que ela não 
conseguiria criar sua única filha. Continuando o relato ela descreveu com muito orgulho, que hoje sua filha é 
adolescente, faz curso técnico, nunca teve problemas na escola e é uma grande companheira! 
 
Mais a personagem real dessa história, rompeu muitas barreiras para chegar ser considerada uma “história de 
sucesso”, por anos sofreu violência doméstica... ”Foi horrível, chorava todos os dias e até hoje quando lembro 
sinto, ainda tenho muito ressentimento, hoje sei que violência psicológica também é violência doméstica”. 
 
Arielma diz nunca ter participado de outro grupo até conhecer a Viva a Vida, principalmente que trabalhasse 
as questões de pais e filhos. E que notou uma enorme diferença em sua família, no seu relacionamento com 
sua filha depois dos aprendizados. 
 
Poder trazer os filhos para uma atividade junto com ela, foi também um de seus destaques, Arielma refere-se 
ao Encontrão, que é realizo pela Viva a Vida, para aproximar todos os representantes dos grupos – oficinas, 
teatro, Vila Jovem e pais – nesses momentos falamos sobre cada projeto e damos a oportunidade de se 
conhecerem. Em um destes, Arielma compareceu com a filha e isso representou para ela mais que um 
compromisso e sim um momento de lazer para sua família. 
 
“No meu cotidiano eu passei usar o “ Eu Te Amo!” achava um pouco cafona e careta falar isso para os filhos 
mas nas oficinas aprendi a importância do afeto... mudei tanto com minha filha, ela me lembrou ontem que 
a xingava e falava barbáries. Falava coisas que ofendia, até porque as palavras é pior do que porrada, hoje 
tenho mais paciência”! 
 
Ela acrescenta ainda que aprendeu muito sobre a importância do acompanhamento escolar de sua filha e que 
isso também é prevenção ao abuso de drogas. 
 
“Sem educação a família não existe! A educação vem da família e a escola tem que vir junto, andam colados, 
a família dá a base, não adianta ter escola sem a participação da família... aproveito a oportunidade, porque 
aprendo que escola e família devem andar Juntos”. 

“Eu sou Arielma Machado, tenho 42 anos, 01 filha. Vivo 
atualmente em Vila de Abrantes e sou responsável pela criação de 
meus filhos. Trabalho como cabelereira no bairro onde eu moro.  
Sofri violência doméstica, não sabia lidar com minha filha mas com 
a Viva a Vida aprendi dizer eu te amo e ter paciência com eles”. 



 

5 
 

 
O tema que mais mexeu com os pensamentos de nossa querida mãe, foi sobre Direitos Humanos, oficina 
realizada no cronograma de elaboração da Política de Proteção dos beneficiários da Viva a Vida, na ocasião a 
coordenadora do projeto Évelin Salles, debateu com a turma o que Direitos Humanos tem a ver com Política 
de Proteção e Arielma destaca que foi o dia em que mais aprendeu... “obtive muito conhecimento naquele 
dia por incrível que pareça”. 
 
Isso é reflexo da metodologia que decidimos usar com os pais, sabíamos que o desafio de tratar sobre temas 
tão impactantes era um desafio para nossa equipe. Portanto optamos por trabalhar o fortalecimento dos 
vínculos entre pais e filhos como forma de mostrar a eles o quanto o amor pode prevenir o contato e abuso 
de drogas. De forma dinâmica, lúdica e leve, afinal os pais já vem cansados de uma jornada intensa de trabalho 
e ainda passam 4 horas na escola e muitas dessas mulheres ainda mantem a rotina pesada de trabalho 
doméstico. 
 
“A ONG em si fala algo sério de uma forma que fica leve, inclusive quando Deise (assistente social) fala de 
assuntos muito fortes, que sabe que vai chocar a gente, ela traz dinâmicas, ou seja brincadeiras, que já fiz 
quando criança” 
 
Para finalizar, Arielma fala da necessidade de mantermos esse trabalho tanto com as famílias quanto com os 
jovens da comunidade de Vila de Abrantes “acho necessário para  comunidade e para  muitos jovens. Nós 
precisamos dessa orientação e percebemos que a Viva a Vida é uma organização séria”. 
 
O ano de 2015 consolidou o trabalho com os pais, que nos trouxe felizes resultados e nos mostrou a 
importância de mantermos essa linha de trabalho. 
 
“Atualmente a ONG faz parte da minha vida as oficinas é uma experiência ótima, os temas são interessantes 
até por que quando fala família, quando fala de drogas e seus malefícios e que vem de mansinho é difícil 
como reportar aos seus filhos né? Sou mãe e vivo em um lugar complicado as oficinas são proveitosas, vê 
que a gente começou aos poucos logo após passam as três aulas por ser muita coisa a ser discutida, nós 
precisamos disso na escola desse espaço desse dialogo desse contato!  E os jovens também (falamos isso 
para a Vice Diretora Adriana)... Obrigada Viva a Vida, vocês fazem parte das nossas vidas.”                                                                                                                                                          
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I - INTRODUÇÃO 
 
Com 11 anos de atuação, a Associação Viva a Vida desenvolve projetos de prevenção ao abuso de drogas, 
criando oportunidades educativas e artísticas para que os jovens se fortaleçam e possam fazer escolhas 
saudáveis para suas vidas. 
 
Estamos apresentando o nosso Relatório Anual 2015 completo, que consideramos um instrumento de 
monitoramento, avaliação e reflexão sobre o ano passado para informar a definição das nossas metas de 
planejamento para o ano que vem. 
 
O relatório é estruturado assim: essa Introdução, que inclui os ganhos do 2015, um Panorama Institucional e 
um resumo dos Resultado da Área Programática; um resumo das Metas Atingidas e dos Planos para 2016 da 
Coordenação e Administração em seguido; e depois a parte principal sobre os Projetos de Prevenção e as 
Avaliações dos mesmos. 
 
Somos privilegiados por contar com o apoio continuo e extremamente profissional da nossa Consultora 
Externa de Avaliação,  Mara Vanessa Fonseca Dutra, que tem mais do que 25 anos de atuação no campo de 
Avaliações e Estudos de Impacto no nível nacional e internacional. O Relatório de Avaliação dela será enviado 
para nossos financiadores em breve.  Por enquanto, incorporamos as observações pertinentes dela em cada 
secção de atuação.  Em relação ao Funcionamento da Organização ela apontou os ganhos em 2015 assim: 
 

 Participação crescente dos jovens   
 

 Criação (ainda em processo) da política de proteção à criança com participação de Vila Jovem, dos pais, da 
diretoria 

 

 Aprendizado: não correr antes de andar, fazer mais devagar, porém fazer sempre. A maior participação 
dos jovens e o processo de criação da política acima citada foram alcançados quando a instituição parou 
de correr e decidiu “andar menos rápido” 

 

 Em termos da coordenação geral, houve uma confiança crescente em tratar com os financiadores, com 
uma comunicação mais clara 

 

 Na área de comunicação, conseguimos produzir o folder, as fotos, o site 
 

 Teatro: foi feito muito aprendizado em como lidar com as diferenças internas no grupo e com a proposta 
de, para 2016, ter um curso/grupo básico e um avançado 

 

 Uma constatação geral é de que o ambiente institucional atual do Viva a Vida favorece o crescimento das 
pessoas da equipe, inclusive o crescimento individual de cada um/uma, e do grupo.  
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Panorama institucional 2015 

 Captação / Propostas Financeiras / Doações individuais / Sua Nota é um Show de Solidariedade (Estado da Bahia) 

Propostas financeiras enviadas para: 

 Fundo Brasil Diretos Humanos (não fomos contemplados) 

 Bottletop (velho financiador que voltou nos apoiar!) 

 Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (fomos contemplados e o Grupo de Teatro V2 se apresentou 
no Festival) 

 ALMT/La Vida (aguardando resposta em janeiro 2016) 

 BrazilFoundation (aguardando resposta em marco 2016) 
 

Propostas exitosas para continuação de recursos financeiros: 

 GFC 

 CFC 

 ABC/FFK 
 
Através de GFC fizemos contato com EMPOWER, que tem interesse em nos apoiar, se nosso orçamento chegar ao limite 
financeiro deles 
 
ABC mandou propostas financeiras para algumas fundações – estamos esperando respostas delas 
 
Doadores individuais: 

 Através de ABC, fomos cadastrados na plataforma alemã BetterPlace para a captação de doações individuais 

 Continuamos mobilizando nossas redes para captação de doações individuais 

 Temos vários amigos da associação que doam regularmente e conseguimos separar algumas doações para um fundo 
emergencial para famílias 

 
Continuação de coleta de Notas Fiscais e assim captação de recursos para materiais. 

Administração 

 Assembleia Extraordinária para eleição da nova Diretória 

 Registro da Ata de Constituição da Nova Diretoria em cartório 

 Cadastramento dos novos responsáveis legais da Associação no Banco Bradesco 

 Convocação das Assembleias (Geral, Extraordinária e Conselho Fiscal) 

 Investimentos adquiridos com sua nota é um show (impressora, data show, monitor e máquina fotográfica) 

 Registros dos Balanços 2013 e 2014 em cartório. 

Atualização Financeiro 

 Recebimento de câmbio com agilidade e rapidez 

 Controle de caixa e conciliação bancária em conforme com a contabilidade 

 Controle de doações individuais para os beneficiários do projeto 

 Encontro entre a Diretoria e o Contador para avaliação dos serviços prestados a Associação. 

Capacidade Organizacional  

 Uso do Índice de Capacidade Organizacional para definir metas para a Diretoria em 2016 e começar a desenvolver 
um Plano de Saída para o apoio de CFC  

 Desenvolvimento de uma Política de Proteção à Criança, envolvendo a equipe, a Diretoria e jovens e adultos 
participantes 

 Contato inicial com o Instituto Ekloos que prestar serviços de apoio técnico para ONGs brasileiras  

Marketing & Comunicação  

Implementação de Estratégia de Marketing e Comunicação incluindo: 

 Postagens regulares na página de Facebook;  

 Boletim Informativos trimestrais (português e inglês);  

 Fotos profissionais dos jovens participantes; 

 Crachás para a equipe; 
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 Elaboração do Folder Informativo e de um Documento de Apresentação para financiadores potencias;  

 Contatos inicias para criar novo site. 

Avaliação  

 Captação de recursos para Consultora de Avaliação 

 Elaboração da Linha de Base e Comparação, aplicados em abril e novembro 

 Aplicação das ferramentas para avaliar a aprendizagem das oficinas em sala de aula 

 Elaboração inicial do Diário de Bordo para os participantes de Grupo de Teatro V2 

 Grupos Focais realizados com os participantes de: Oficinas em Sala de Aula, Membros do Grupo Vila Jovem e os Pais 

 Contato com Financiadores 

 Orçamentos, metas, relatórios, avaliações devidamente realizadas 

 Visitas de Financiadores ao Projeto 

 1 visita de CFC para: observar Grupo de Teatro, Grupo Vila Jovem, uma Oficina em Sala de Aula e uma Oficina com Pais, 
conhecer a comunidade e começar o Plano de Saída desse financiador  

Capacitação de Equipe e Diretoria 

2 oficinas de Reflexão e Avaliação para a Equipe (final do 1º semestre e do ano) 
2 membros da equipe participaram do V Congresso Internacional sobre álcool e outras drogas - Minas Gerais. 

Parceria com a Escola  

 Participação na Semana Pedagógica do Colégio Estadual de Vila de Abrantes 

 Elaboração do Termo de Compromisso com Colégio Estadual de Vila de Abrantes 

 Proposta de Parceria 2016 elaborada entre o Colégio e a Associação  

Diretoria / Conselho Fiscal 

 Assembleia da Diretoria – eleição de novo Presidente e novos membros do Conselho Fiscal 

 4 reuniões de Conselho Fiscal 

 Modelo dos Relatórios para Conselho Fiscal testado 

 Definição das Metas para 2016 

Relações Externas / Rede de Amigos 

 Contatos do Grupo de Amigos registrados no e-mail.   

 Boletins Informativos mandados trimestralmente em português e inglês.   

 Regimento do Comitê de Pais e Comunidade elaborado – 05 reuniões do Comitê inicial. 

Relatório sobre Violência, Drogas e Repressão com dados significantes do Brasil, Bahia e Camaçari 

Elaborado em inglês por nosso voluntario Oliver  Bream McIntosh, a ser traduzido em 2016 

Resultados da área programática 

 Oficinas em sala de aula. 

  

 Teatro 

  

  

 Mostra/peças Culturais 

  

  

 Fortalecimento comunitário 
(Pais). 
 
 
 
Grupo Vila Jovem 

 94 oficinas realizadas: cerca de 138 alunos informados sobre drogas. 

  

 103 oficinas realizadas: 37 alunos formados no curso básico e avançado de artes 
cênicas. 

  

 06 Apresentações: 640 pessoas beneficiadas com as informações sobre 
dependência. 

  

 70 famílias informadas sobre a relação da afetividade com a prevenção ao abuso de 
drogas. 

 01 Comitê de Pais formalizado  

  

 Formação do grupo Vila Jovem com 14 jovens envolvidos regularmente, mais de 30 
participando das atividades, com 150 jovens e adultos participando em eventos 
comunitários, sendo 50 no Pomar Literário e 100 no Sarau, realizados nas praças da 
Matriz e de Buris. 
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II – COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - METAS ATINGIDAS EM 2015, PLANOS PARA 2016 
 

COORDENAÇÃO GERAL  

 
Consideramos que, depois um ano de transição em 2014, 2015 foi um ano de consolidação em vários aspectos institucionais.  Lembramos que em 2014, 
observamos os seguintes pontos críticos: (i) insegurança financeira; (ii) dificuldades em captar recursos para custos fixos (e não somente para projetos); (iii) 
Diretoria/Conselho Fiscal com poucos integrantes ativos e papeis/relatórios não claramente definidos; e (iv) a falta de materiais de Comunicação para maior 
Visibilidade e a Captação de Recursos.  Para enfrentar esses desafios, definimos algumas metas que seguem na tabela abaixo com informação sobre a 
realização delas e os planos para 2016. 
 

 

Fortalecimento Institucional  

Meta 2015 Realização Plano 2016 

Integração da Equipe, 
Diretoria, 
Representantes de 
Jovens e Pais 
 
 

4 reuniões de Integração, começando com uma reunião de 
planejamento com representantes de beneficiários e pais em 
janeiro, dois Encontrões, integrando nossos jovens 
participantes e uma reunião formalmente apresentando os 
papeis da Equipe e Diretoria aos beneficiários  

Continuação da Integração com a definição de pelo menos uma meta 
anual pelos Grupos Teatro e Vila Jovem, inclusive para a Equipe e a 
Diretoria. 
 
Buscar o envolvimento de pelo menos 2 representantes das oficinas em 
sala de aula no segundo semestre nessa integração.  

Captação de Recursos – 
desenvolver uma 
estratégia com plano, 
incluindo uma Rede de 
Amigos. 

Desenvolvemos um plano de Captação de Recursos, mas não 
uma estratégia, dado que estávamos esperando a elaboração 
de materiais de comunicação e a consolidação da nova 
Diretoria. 

Desenvolver um Estratégia de Captação com a nova Diretoria.  
 
Continuar com a elaboração de materiais de comunicação.  

Plano Estratégico – 
desenvolvido na base 
do Índice de Capacidade 
Organizacional (ICO) 
 

Começamos a usar o ICO para informar as nossas estratégias, 
inclusive para definir metas para a Diretoria, mas resolvemos 
não elaborar um Plano Estratégico em si, dado que existem 
alguns passos inicias a serem feitos – consolidação da 
Diretoria nova, elaboração de um Estratégia para Captação de 
Recursos, etc. 

Continuar usando o ICO para estratégias e trabalhar com a Diretoria 
sobre a elaboração do Plano Estratégico.  
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Meta 2015 Realização Plano 2016 

Comunicação e 
Marketing – continuar 
implementando a 
estratégia para o 
desenvolvimento de 
materiais de 
comunicação  
 

Implementação de Estratégia de Marketing e Comunicação 
incluindo postagens regulares na página de Facebook; 
Boletim Informativos trimestrais (português e inglês); fotos 
profissionais dos jovens participantes, elaboração do Folder 
Informativo e de um Documento de Apresentação para 
financiadores potencias; e contatos inicias para criar novo 
site. 

Continuar com Facebook e os Boletins; divulgação do Folder 
Informativa e Apresentação; criar e divulgar o novo site. 
 
Se CFC conseguir recursos financeiros, empregar um consultor de 
Comunicação. 
 
Rever a Estratégia com nosso voluntário especialista. 

Fortalecimento de 
Governança – novos 
membros ativos na 
Diretoria, definição dos 
papeis e do formato de 
relatórios para Conselho 
Fiscal 
 

Em abril 2015, realizamos uma Assembleia Geral, quando 
elegemos um novo Presidente e novos membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal.  Desde então, elaboramos um 
formato dos relatórios para o Conselho Fiscal e definimos 
novas metas para a Diretoria em 2016, que são: 
1. Capitação de Recursos locais; 
2. Plano de sucessão da equipe e Diretoria; 
3. Avaliação de desempenho de Cressida; 
4. Criação do site da ONG; 
5. Ampliar a participação de beneficiários na atuação da 

ONG; 
6. Mudança da ONG para Vila de Abrantes. 

Continuar realizando reuniões regulares e aperfeiçoando os relatórios. 
 
Envolver a Diretoria na Captação de Recursos locais e nacionais. 
 
Atingir as metas definidas. 

Desenvolvimento de um 
Plano para Articulações 
Externas dando maior 
Visibilidade e apoiando 
a Captação de Recursos  

Esse plano dependeu nos materiais de comunicação (folder 
e documento) que somente finalizamos em novembro, 
então deixamos o Plano de Articulações para ser revisto em 
2016. 

Rever essa meta com a Diretoria em 2016. 

Atividades com a equipe 
para a construção de 
Procedimentos da 
Associação sobre A 

Foram realizados 4 encontros com a equipe, afim de discutir 
e construir a Política de Proteção. Todos os colaboradores e 
estagiários puderam opinar sobre o que acham penitentes 
quanto a responsabilidade da Organização na proteção de 
seus beneficiários. 

O produto ser aprovado pela diretoria; 
Relatório final ser apresentado; 
Construção do código de conduta profissional pela coordenação 
administrativa; 
Exposição e divulgação na data de integração; 
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Defesa dos Direitos e A 
Proteção à Criança 

Socialização com os demais parceiros e interessados.  

Aplicar a abordagem 
Planejamento, 
Realização Avaliação e 
Reflexão (PRAR). 
 

 Planejamento das atividades (semestrais e anuais) 
realizados. 

 Atividades realizadas, conforme os planejamentos 

 Avaliações (das atividades) semestrais e anuais 
realizadas 

 2 momentos de Reflexão (semestrais) realizadas com a 
equipe. 

 Avaliações anuais de funcionários em andamento. 

Continuar com a mesma abordagem. 
Aperfeiçoar as nossas medidas de impacto com nossa Consultora de 
Avaliação. 
 
 
 

 

ADMINISTRAÇÃO  

Algumas metas para 2015 foram iniciadas, porém não foram completadas por falta de suporte de um estagiário para fazer trabalhos externos, e assim a 
administradora teve que se ausentar do escritório para realiza-los. O não registro do estatuto ficou pendente por depender de terceiros para concretiza-lo. 
Então, as metas não realizadas ficam como metas para 2016. 
 
Lembramos que os pontos críticos de 2014 foram: (i) Pequena rede de coleta de notas fiscais; (ii) Falta de suporte para a realização de atividades externas; e 
(iii) Diversidade de exigências dos financiadores (controles diferentes). 
 

Administração  

Meta 2015 Realização Plano 2016 

Registro do balanço, 
estatuto no cartório 

Registro do Balanço Registro do Estatuto 

Solicitação do Certificado 
do Conselho Assistência 
Social. 

Aguardando o envio, já que foi feito todos os tramites 
solicitados e foi aprovado. 

Solicitação do Certificado do Conselho Assistência Social. 
 

Cadastro na IEL -  
integração empresa 
escola, para solicitação de 
estagiários. 
 

Começamos com uma estagiaria, que solicitou a saída, 
começamos um novo processo sem obter sucesso, pois o 
cadastro do IEL ficou oneroso para o nosso orçamento. 
Então resolvemos fazer contratação com nossos anúncios.  

Reforçar esforços para a contratação de Estagiário, com atualização 
do perfil do estagiário em ADM, nas Faculdades locais. 
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Captação de novos 
financiadores locais e 
criação de uma Rede de 
Amigos. 
 

A voluntaria que ia apoiar a Associação nesse plano, 
infelizmente adoeceu em 2015 e não teve condições a 
trabalhar com a gente. 

Captação de novos financiadores locais e criação de uma Rede de 
Amigos, somente se conseguirmos colaboradores (voluntários, pais, 
membros da comunidade etc.) para apoiar a Coordenação de 
Administração. 

Preparação de folder 
informativo sobre a 
missão, a visão e 
objetivos da ONG 

Confecção e distribuição dos folders, realização sobre a 
missão, visão e objetivos da ONG 

Aperfeiçoamento da distribuição do informativo sobre a missão, a 
visão e objetivos da ONG com cadastramento de novos amigos. 

Manualização de 
procedimentos gerais 
administrativos. 

Começamos a esboçar o manual. Manualização de procedimentos gerais administrativos, começando 
com o inventario de mobiliários e equipamentos. 

Aperfeiçoamento das 
Planilhas – simplificar o 
processo para os 
relatórios financeiros. 

Processo em construção Aperfeiçoamento das Planilhas – simplificar o processo para os 
relatórios financeiros. 

Ampliação da rede de 
captação de notas e 
cupons fiscais, visando o 
aumento do valor dos 
recursos do programa 
Sua Nota é um Show de 
Solidariedade. 

Ampliamos bastante a rede de captação de notas fiscais, 
com contribuição de pessoas físicas, que apoia nosso 
projeto. 

Ampliação da rede de captação de notas e cupons fiscais, visando o 
aumento do valor dos recursos do programa Sua Nota é um Show de 
Solidariedade. 

Realização de curso de 
aperfeiçoamento no 
terceiro setor. 

Não foi realizado, decidimos que um curso avançado de 
pacote Microsoft Office seria mais útil para as tarefas de 
administração. 

Realização de curso avançado de pacote Microsoft Office. 

Cadastramento no PayPal Começo de separação dos documentos solicitados Nova meta 2016: cadastramento com a plataforma PayPal para 
receber doações do exterior. 

Obtenção do título de 
Utilidade Pública 
Municipal e Estadual. 

Aguardando registro do estatuto em cartório com 
alteração do 2° artigo. 

Nova meta 2016. 
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III – PROJETOS DE PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS: OBJETIVO  
Em 2015, o objetivo principal do Projeto de Prevenção ao Abuso de Drogas foi revisado pela equipe e Diretoria para refletir o uso dos fatores de proteção e 
risco como referencial teórico. O nosso novo objetivo é: Aumentar os fatores de proteção ao abuso de drogas, entre adolescentes e jovens na Bahia, com 
objetivo de reduzir os fatores de risco. Cada ação tem seus próprios objetivos específicos, que em conjunto nos direciona ao objetivo geral, estes baseados em 
5 pilares: Ações Interdisciplinares na escola, Teatro, Fortalecimento Comunitário, Grupo Vila Jovem e Políticas Públicas. 
 

Ações Interdisciplinares na Escola Teatro Fortalecimento Comunitário (pais) Grupo Vila Jovem Políticas Públicas 

1. Sensibilizar para a discussão do 
tema uso de drogas e cidadania; 
 
2. Possibilitar o fortalecimento do 
vínculo escolar e familiar para a 
redução da vulnerabilidade dos 
jovens em relação aos fatores de 
risco ao uso de drogas. 

1. Formar um grupo 
coeso que se 
responsabilize por 
suas escolhas, e que 
por meio do teatro 
se fortaleçam 
enquanto cidadãos; 
 
2. Fortalecer o 
conhecimento sobre 
drogas para que, por 
meio de peças 
teatrais, possamos 
discutir com a 
comunidade essa 
temática; 
 
3. Aprimorar o 
conhecimento na 
área teatral, artística 
e cultural. 
 

1. Formar um grupo coeso de pais e 
membros da comunidade, que 
discutam sobre prevenção ao abuso 
de drogas e interfira na gestão da 
escola de seus filhos. 

1. Fortalecer um grupo de 
20 jovens que participem 
de ações assertivas na 
comunidade de Abrantes. 
 

1. Participar ativamente 
dos conselhos de políticas 
sobre drogas, assistência 
social e da criança e do 
adolescente, trazendo 
para pauta dos conselhos 
a temática prevenção ao 
uso de drogas. 
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IV–IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO 

Atividades, Resultados, Desafios e Reflexões/Estratégias Futuras 
 
Nossas atividades são pautadas em metodologia própria (disponível por e-mail), onde construímos oficinas de 
forma lúdica, didática e voltada à realidade da comunidade, trazendo como maior pressuposto a vivência dos 
adolescentes e jovens. 

 

1 - AÇÕES INTERDISCIPLINARES NA ESCOLA 

O projeto de Prevenção traz na sua concepção algo que é extremamente necessário no atual cenário nacional e 
local, visto que a temática das drogas perpassa o cotidiano de todos através do consumo de substâncias 
psicoativas (álcool, cigarro, remédios), ou através das notícias vinculadas na mídia nós estamos em contato com 
esse tema. É nesse contexto que estão inseridos os adolescentes e jovens atendidos no projeto de Prevenção.   
 
Para tanto, faz-se urgente iniciativa como a proposta pela Viva a Vida, atuando na criação de estratégias reflexivas 
e debatendo sobre diversos fatores que perpassam o cotidiano dos adolescentes e jovens e como ausência ou a 
excessiva presença desses fatores podem tornar o território e as relações sociais extremamente vulneráveis. A 
oferta de conhecimento não apenas sobre as causas e efeitos das substâncias, mas também apontar os limites e 
as possibilidades existentes para fazer escolhas saudáveis é a base para o êxito deste projeto.     
 
“Essas atividades são muito importantes, que ajudou e ajuda o raciocínio de nos alunos para melhorar nosso 
desempenho.” Menino  

 
1.a Descrição: 
A- Oficinas em sala de aula: 
 
Nessa etapa trabalhamos com as seguintes vertentes: Oficinas em sala de aula, Arte Educação, Atividade com 
professores, Atividade com pais. 
 
Essas atividades de Prevenção são realizadas no Colégio Estadual de Vila de Abrantes. A OFICINA EM SALA DE 
AULA tem como público 130 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio. Com duração de 45 minutos e 
organizadas por eixos, abordam temas relativos à valorização da identidade na formação dos sujeitos de direitos, 
promovendo a diminuição dos fatores de risco ao abuso de drogas e aumentando os fatores de proteção.  
 

Oficinas em sala de aula / Perfil das turmas. 
1º A–A turma A é composta em sua maioria por adolescentes do sexo feminino. É uma turma bastante participativa, 
interage nas oficinas, contribui nos debates de modo qualitativo, refletindo sobre os temas abordados, além de 
participarem de atividades extra-sala oferecidas pela Viva a Vida. 

1º B –A turma B também composta em sua maioria por adolescentes do sexo feminino é uma das turmas mais numerosa. 
Entre as adolescentes dessa turma 03 já são mães. A princípio a turma demonstrou dificuldade na interação mútua, mas 
algo que a cada encontro tem melhorado. 

1º C –A turma C menos numerosa de todas as turmas e composta em sua maioria por adolescentes do sexo masculino. A 
turma interage qualitativa nas oficinas, apesar de não haver envolvimento dos estudantes nas atividades extra-sala 
promovidas pela Viva a Vida. Existe também nessa turma a característica da evasão escolar, na qual o número de alunos 
tem sido bem menor que nas outras turmas. 

1º D –A turma D é a de maior número de estudantes, frequentando atualmente, aproximadamente 30, também sendo 
na maioria do sexo feminino. A turma participa das atividades de forma bastante interativa, participa também das 
atividades de caráter extra-sala promovidas pela Viva a Vida, como: Encontrão, Vila Jovem. 

1º E – A turma E de menor número de estudantes, composta por um número equitativo de adolescentes do sexo 
masculino e do sexo feminino. No início da execução das oficinas ocorreu um caso de Homofobia, através de bilhetes com 
ameaças homofóbicas destinados a um estudante, a escola se prontificou a averiguar o caso. 
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B- Oficinas de arte educação: 
Uso da técnica de arte (seja qualquer vertente), para 30 alunos que tenham passado pelas oficinas em sala de 
aula. Foram 06 encontros, com a produção de um vídeo (em construção) que será exibido para toda escola em 
2016. 
 
Ressaltamos que 10 jovens que participaram dessas atividades passaram a frequentar o Grupo Vila Jovem, além 
de aprendermos que essas atividades de “portas abertas” onde qualquer jovem possa participar, fortalece o 
vínculo do educador-ong-alunos- escola.  
Eles estiveram também presentes no nosso I Encontrão de Jovens Viva a Vida, fruto do seu envolvimento nas 
oficinas de arte educação. 
 

Oficinas arte educação  

Nesse ano trabalhamos com a produção de um registro documental audiovisual, com o intuito de abordar as 
opiniões e aprendizados obtidos nas “oficinas sobre drogas e temas transversais” e as “oficinas de prevenção 
ao abuso de drogas”. O processo foi composto por duas etapas e foi repetida no segundo semestre. 

1- Formulação de um plano de ação que explorou, por meio da vivência teatral, a pergunta “como você 
vê as drogas?” a fim de centralizar o foco das discussões e debates.  

2- Captação de vídeos dos depoimentos e opiniões dos participantes acerca do tema supracitado, 
valorizando os aspectos artísticos e técnicos de elaboração da obra.  

 
C - Atividade com os professores: 
Temos um calendário de ações voltadas em informar e apoiar os professores em relação à prevenção ao abuso 
de drogas. 
 

Atividade com professores  

09 de março – realizamos nosso primeiro encontro com os professores, na semana pedagógica, onde 
apesentamos nosso plano de trabalho. 
Abril e maio – Aplicamos um relatório diagnostico, infelizmente não obtivemos o retorno do material. Mas 
realizamos reunião com diretor da Unidade Escolar e em 2016, teremos uma nova abordagem. 

 
D- Atividade com os pais:  
Nessa categoria temos 3 ações programadas, o comitê de pais/oficinas com pais (estas duas estão descritas em 
um item separado)/participação dos pais nas oficinas com os filhos. 
Para as atividades dos pais em sala de aula, tivemos dificuldades no I semestre, mas, no entanto, recebemos 9 
famílias no segundo semestre. Eles estiveram em sala de aula com seus filhos, momento único e importante. 
 
1.b Resultados 
Fazemos o monitoramento diário e mensal de nossas atividades. No início e termino das oficinas utilizamos o 
relógio das emoções e escada de aprendizagem (disponível por e-mail) para avaliarmos o impacto das oficinas na 
vida dos alunos. Objetivando que as atividades os deixem mais motivados para o aprendizado e que eles tenham 
conhecimento sobre prevenção ao abuso de drogas. 
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Metas Alcance  
120 oficinas, sendo divididas em 3 eixos: 
Valorização do Eu, Cidadania e Plano de 
Vida. 
 
06 Oficinas de Arte Educação + um 
produto artístico 
 
 
03 Atividade com professores 
 
 
 
 
02 Atividade com pais 
 

87 Oficinas sobre drogas e temas transversais 
O eixo plano de vida, terá continuação em 2016, para fechar o ciclo. 
138 Alunos informados sobre prevenção ao abuso de drogas. 
 
 
06 Oficinas + um produto áudio visual 
30 Alunos frequentando as oficinas. 
 
 
01 Encontro na semana pedagógica 
20 Professores informados sobre o programa de prevenção da Viva a Vida 
As outras 2 atividades foram canceladas pela escola, por motivo do 

calendário escolar  

04 atividades realizadas. 
01 com a assistente social Nadja Carvalho 
02 com a assistente Social Deise Cruz 
01 com coordenadora Évelin Salles, para Política de Proteção.  
 

 

Instrumentos aplicados Metas Resultados 

Relógio das emoções: instrumento 
para avaliar a motivação para o 
aprendizado dos alunos. 

Aplicar o questionário no início do 
eixo 1 e termino do eixo 2. 

Foram aplicados 134 instrumentos, 
na primeira etapa e na 136 
segunda. 

Linha de base: instrumento para 
avaliar o grau de conhecimento e 
envolvimento dos alunos e pais 
com a temática e/ou a substancia 
drogas, baseado nos fatores de 
risco e proteção ao abuso de 
drogas conforme as pesquisas 
acadêmicas. 
 
 

Aplicar questionário para todos os 
alunos das oficinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar questionário para o maior 
número de pais possível. 

Foram aplicados 138 questionários 
na primeira etapa e 111. 
 
O relatório da primeira etapa foi 
realizado e disponibilizado. 
Estamos analisando a segunda 
etapa e em breve será 
disponibilizado.   
 
Foram aplicados 22 questionários, 
os resultados serão enviados em 
anexo. 

 
1.c Desafios 
Este é o primeiro ano que as oficinas são realizadas no Colégio Estadual de Vila de Abrantes, o que já nos aponta 
o primeiro desafio, mas um trabalho com tamanho comprometimento ético e social traz alguns desafios os quais 
listamos e também as soluções encontradas pela equipe, juntamente com a escola. 
 

Desafios Estratégias Encontradas 
Como realizar um projeto com esta abrangência em uma 
instituição pública com a qual ainda não tínhamos um 
vínculo estabelecido? 

Participar da jornada pedagógica para apresentar a 
instituição e o projeto de Prevenção.  
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Como efetivar as ações sem afetar a rotina das aulas 
regulares da escola? 

Dialogar com a gestão escolar e com representantes dos 
professores para construção do cronograma de oficinas de 
modo a não afetar a rotina das aulas regulares.  

Como envolver professores e funcionários nesta relação? Conhecer os professores e, respectivamente, suas rotinas e 
os conteúdos metodológicos.  

Como obter a adesão dos estudantes?  
 

Definir o cronograma de oficinas, norteadas por eixos que 
tem na sua execução a Educação Popular que difere da 
proposta do Ensino Regular por trazer na base de sua 
iniciativa a construção do conhecimento através de temas 
geradores, pautando-se nos conhecimentos prévios dos 
estudantes. 

Como atrair os pais para as oficinas? Fazer ligações pessoais, da equipe para as famílias. 

Pouco tempo para as oficinas Oferecer atividades rápidas, entretanto ainda seria mais 
produtivo ter menos oficinas e mais tempo para cada uma. 

Manter uma boa relação com o corpo de professores e 
funcionários ao longo do ano. 

Revisar o modelo em 2016. E em 2015, manter a 
compreensão com todos, tentando negociar com todos. Se 
reunir com o diretor para rever o termo de compromisso 

Completar o cronograma, com os cancelamentos de aula ou 
não permissão dos professores para entrar em sala de aula. 

Juntar turmas; juntar oficinas; marcar aulas extras aos 
sábados. 

Lidar com o cansaço dos alunos por conta dos demais 
projetos realizados pela escola no segundo semestre. 

Ter atividades mais lúdicas; não encher o cronograma de 
atividades extras. 

 
Todas as estratégias foram elaboradas pela equipe, a educadora social, a gestão escolar, professores e demais 
funcionários da escola a partir de diálogos e planejamentos das ações, buscando assim firmar uma educação sobre 
drogas pautada nas estratégias da educação popular e nos princípios dos fatores de risco e proteção ao abuso de 
drogas. 
 
1.d. Avaliação da Consultora Externa 
As oficinas são pertinentes e necessárias.   Essa opinião é compartilhada pelo diretor da escola, José Adriano 
Santos Sousa, que observa como resultado do trabalho do Viva a Vida uma mudança de comportamento dos 
alunos, valorizando-se mais como cidadãos.  “Viva a Vida tem ajudado muito, inclusive no relacionamento dos 
adolescentes em casa, com a família, e no tratamento um com o outro”. Para ele, vale muito a pena continuar 
com o trabalho, os temas abordados e as atividades são pertinentes e os problemas ocasionais com horários não 
são de forma alguma um impedimento, porém situações que podem ser contornadas.  
 
Pelos depoimentos finais dos alunos, percebe-se o quanto a participação em algumas oficinas ao longo do ano 
influenciou sua forma de pensar e de agir. Indícios de impactos positivos revelam-se nas falas dos alunos. A ação 
demonstrou, nesse caso, muita efetividade.  
 
Viva a Vida atingiu perfeitamente os resultados a que se propunha, com alto grau de eficiência e eficácia. Realizou 
87 oficinas, apesar das dificuldades nas negociações de horários, com os poucos recursos disponíveis, atingindo 
plenamente os resultados propostos, com qualidade. A ação da educadora e da coordenadora de prevenção foi 
elogiada pelos alunos.  
 
1.e. Reflexões/Estratégias Futuras 
O ano de 2015 foi um ano muito bom para as oficinas. A mudança da escola, o comprometimento da direção em 
tentar nos apoiar e a permanência de um educador durante todo o ano, foram os motivos. Embora tenhamos tido 
dificuldade no segundo semestre de aplicar o cronograma como planejado, percebemos que as oficinas 
pendentes podem ser revistas no próximo ano. Faltou mais envolvimento da Unidade Escolar, entretanto 
compreendemos a demanda de projetos e ações e comprometem os horários dos funcionários da escola. Foram 
turmas com grande número de alunos, mas que através dos Grupos Focais podemos perceber que se envolveram 
com o projeto. 
 



 

18 
 

 
 
OFICINA COM SEGMENTOS: 
Os alunos do segmento, que realizaram oficina conosco em 2014, no Centro Educacional Marques de Abrantes, 
passaram a integraras turmas de primeiro ano do ensino medico do Colégio Estadual Vila de Abrantes, e por tanto 
foram contemplados com todas as ações do projeto no colégio, sendo oficinas em sala de aula, Vila Jovem , Teatro, 
Oficinas de Arte Educação, etc.   Nossa equipe tentou articular ações especificas com esses alunos, entretanto, 
não foram efetivadas, mesmo com algumas tentativas. Por fim, em equipe decidimos que estarem presentes nas 
outras ações já os contemplaram. 
 

2- TEATRO 

2.a Descrição 
Em 2015, começamos o semestre com debates do âmbito mais político. Com o advento da PEC 171/1993, que 
trata da redução da maioridade penal para 16 anos, nossos adolescentes sentiram a necessidade de discutir e se 
informar sobre o assunto. Desta forma, propusemos atividades que contribuíssem para o esclarecimento, demos 
subsídios para que analisem essa situação criticamente e não reproduzam somente as opiniões que vigoram no 
censo comum e por meio da massificação de uma mídia irresponsável. Assim, hoje, com certeza, podemos dizer 
que temos um grupo que compreende melhor seus direitos e deveres e que começam a conhecer os caminhos 
na busca de alternativas positivas para sua vida e para melhoria da comunidade.  Isso é perceptível pela postura 
dos jovens diante das propostas de trabalhos que envolvam a comunidade, antes eles não pensavam em envolver 
se em apresentações no local em que moram. Com o trabalho realizado nas aulas, intercâmbios e laboratórios, 
os jovens passaram a ter responsabilidade com seu bairro e ficavam cada vez mais interessados em reproduzir o 
que aprendiam, multiplicando para sua comunidade. No segundo semestre de 2015, o desafio maior foi participar 
de um Festival Nacional e trabalhar a junção com outro grupo já experiente. 
 
Terminamos o ano com 37 alunos. Sendo: Grupo Iniciante com 07 alunos, e o Grupo Avançado com 18 
participantes ativos (10 meninas e 8 meninos), mais 05 participantes do Theàrt de Lauro de Freitas e 02 
participantes que não são moradores de Abrantes, mas foram indicados por membro do Grupo e pediram para 
entrar após assistir as apresentações (um reside em Salvador e outro em Lauro de Freitas) e 05 alunos com 
frequência aleatória. Atualmente, somos reconhecidos no Colégio Estadual de Vila de Abrantes, em Abrantes, 
na Itinga e em Feira de Santana, como um grupo de teatro com experiência exitosa.  Continuamos com a 
estratégia de permitir que os participantes antigos interajam de diferentes formas no grupo, isso é uma 
estratégia que garante o vínculo dos jovens na ONG, ainda possibilitamos que novos participantes interajam 
para conhecerem a atividades e a ONG.  

 
 
A. Aulas de artes-cênicas: Finalizamos o ano com 102 aulas, sendo 8 horas por semana, divididos em dois 
grupos. Usando a metodologia do teatro do oprimido, realizamos leituras dramáticas e ensaios para 
apresentações 
 
 
B. Intercâmbios Culturais: realizamos 04 atividades de intercâmbio com grupos diversos e numerosos. 
Sempre buscando atividades que possam produzir alguma reflexão entre os participantes do grupo, seja em 
relação a aprendizagem de artes cênicas, seja sobre a vivencia social. 
 

  ESPETÁCULO DATA OBSERVAÇÕES 

BAÚ DE HISTÓRIAS  07/06 Espetáculo musical infantil que segue a tradição dos narradores africanos para contar 
histórias da literatura infantil universal.   Estavam presentes 15 jovens de teatro. 

CINEMA “CIDADE DE 
PAPEL” 

26/07 Quentin tem uma paixão platônica pela magnífica vizinha e colega de escola Margo. A 
partir do filme discutimos quanto valem nosso sonhos. Contudo, a discussão se 
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estendeu para valores morais que permeavam a conduta da personagem central do 
filme.  

OLYMPIA (FILTE 2015)  20/09 “Olympia” é uma peça em que a personagem real  a Olympia do espetáculo trocou uma 
vida confortável pela rua, ao “enlouquecer de amor” e virou atração com casos 
lendários em que misturava dados históricos de várias épocas, “reescrevendo” a 
história do Brasil à sua maneira, sendo sempre a protagonista.  
A peça possibilitou que os participantes do V2 interagissem e dialogassem com o 
diretor da peça e com a atriz. Ele debateram sobre questões técnicas e fizeram 
conexões com o trabalho que estamos desenvolvendo nas aulas. 

ENCONTRO COM O 
GRUPO DE TEATRO 
THEÀRT 

30/09 Aula de apresentação, integração, relatos sobre a importância do teatro na vida de 
cada participante e sobre a sensação de pertencimento.  

MEDIAÇÃO EM FEIRA 
DE SANTANA  

05/10 A curadora Andrea Elia elogiou a atuação e preparação do grupo, com relação ao 
espetáculo, assim como elogiou o cuidado com a concepção de cada personagem e 
com os elementos que compõe o espetáculo. “Não teve um personagem principal, 
todos tiveram chance de mostrar seu talento” “...a gente que é artista sabe quando a 
magia do teatro acontece... e aconteceu! Fui arrebatada logo no primeiro texto. O texto 
me remeteu a meu pai, fiquei emocionada! O fenômeno teatro aconteceu, porque 
tocou na alma”. 

MEDIAÇÃO NO 
EROATÁ  

28/10 Muitas perguntas sobre questões técnicas de composição de personagem, mas 
também muitas perguntas sobre conflitos da adolescência e como cada ator e atriz lida 
com isso e a relação dessas experiências com a construção dos personagens. 

 
C. Laboratórios: participamos de 3 atividades: Seminário sobre Violência, Encontro da juventude sotero 
metropolitana – Debate sobre a redução da maioridade penal realizada no COMVIDA, visita ao Conselho Tutelar. 
 
“foi um encontro muito interessante, ampliou nosso conhecimento sobre o ECA, e a reprodução da maioridade penal e assim 
ganhamos uma noção maior sobre assuntos sociais e políticos”.  (a) 15 anos. 

 
 

 EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

SEMINÁRIO SOBRE 
VIOLÊNCIA 

17/04 Parte dos jovens do grupo de teatro participaram do evento e receberam informações 
sobre violência e juventude. A atividade aconteceu no Teatro Alberto Martins e trouxe 
muitas reflexões para nossos jovens, inclusive sobre o auto de resistência, tema de 
extrema importância. 
 
Estavam presentes: 05 jovens de teatro. 
 
“Eu me vi pela primeira vez diante de um debate. Entendi que existe sim o racismo, a 
violência e temos que lutar por uma sociedade melhor”. (o) 16 anos. 

1º ENCONTRO DA 
JUVENTUDE SOTERO 
METROPOLITANA. 

24/04 Os jovens do Grupo de Teatro e mais 70 jovens participaram de Oficina e Debate 
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Redução da Maioridade Penal e 
Políticas Públicas de Juventude. 
 
Estavam presentes: 13 jovens de teatro. 

CONSELHO TUTELAR 08/06 Visita ao Conselho como forma de estreitas laços com a rede, esclarecer e 
desmistificar sua função. 
 
Estavam presentes: 03 jovens de teatro. 
 

POLÍTICA DE 
PROTEÇÃO DA ONG 

15/06 Dois jovens foram convidados para participar da política de proteção que está sendo 
implementada na ONG.  

CETAD 10/07 Juventude e ética no Brasil, expositor Ronald Carvalho mestrando na faculdade de 
educação da UFBA 
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Frisa que sem ética não existe o humano, e que na atualidade a palavra ética adquiriu 
feições polissêmica, traz à tona reflexões sobre a necessidade do ser humano 
promover uma guerra interior. Propõe uma análise filosófica sobre os mitos heroicos 
e acrescenta que os mitos poderiam ser modelo para ser humano se inspirar, em 
contra partida a desesperada necessidade de realizar um projeto de vida – que são 
nada mais que script básico e sórdido de buscar a felicidade.     
Falou sobre o mito de Narciso e Eco – faz refletir sobre a tentativa do homem em se 
equilibrar entre os dois polos: nosso egocentrismo e as virtudes.  
Falou sobre o mito do Patinho feio – As exigências do mundo externo se sobrepondo 
a nossa verdadeira natureza.     
https://www.youtube.com/watch?v=GzHFkADg4SY 
Estavam presentes: 07 jovens de teatro. 

VIVA A VIDA NA PRAÇA 
– Sarau Vila Jovem. 

29/08 Voz e violão com Ronaldo Vaz, Sarau do cabrito com Zenon, Rapper com Áttila Colin, 
Poesia com Milton Neto. Roda de conversa sobre violência urbana.  
Momento de reflexão e diversão.   
Estavam presentes: 15 jovens de teatro. 

ENCONTRO ENTRE OS 
GRUPOS DO VIVA A 
VIDA  

31/10 O Grupo do teatro, o Vila Jovem, alunos das oficinas e o Grupo de Pais se reuniram 
para compartilhar vivencias, se conhecer e confraternizar. Jogos, dinâmicas e 
depoimentos fizeram dessa manhã muito significativa.   
Estavam presentes: 13 jovens de teatro. 

BATE PAPO COM 
EDUARDO RIBEIRO 

13/11 O grupo do teatro, alunos das oficinas e vila jovem receberam Eduardo Ribeiro, para 
mediar uma discussão sobre drogas e principalmente sobre os mitos e pré-conceitos 
que acabam validando a violência enquanto mecanismo de proteção.    
Estavam presentes: 14 jovens de teatro. 

EDUCA 7 MINUTOS  17/12 Documentário sobre O sonho de Sofia, editado por Fabricio Mascarenhas e Maicko 
Novais (participantes do Theàrt e do V2) e apresentado no Cine Teatro de Lauro de 
Freitas. 
Estavam presentes: 12 jovens de teatro nas filmagens, 02 na apresentação. 

ENCONTRO DOS 
JOVENS COM A 
EQUIPE TÉCNICA E 
CONSELHO DO VV 

20/12 Momento onde os participantes, enquanto beneficiários dos projetos conhecem 
como a ONG se organiza, os seus membros e funções. Para que desta forma possam 
se integrar, discutir e participar de forma mais incisiva da “vida” da ONG. 
Estavam presentes: 02 jovens de teatro. 

 
 
D. Oficinas Extras: realizamos uma oficina de maquiagem com técnica especifica para artes cênicas. 

  OFICINA DATA OBSERVAÇÕES 

OFICINA DE TEATRO 07/02 Recebemos um convide muito bem vindo da Diáspora Solidária, localizada em 
Arembepe, para participarmos da oficina de teatro, ministrado por Ivan Antônio. 
Com uma metodologia voltada para a solidariedade e o amor, Ivan nos proporcionou 
uma manhã de sábado de muita aprendizagem. 
Os jovens foram convidados a participarem de futuros testes para um longa-
metragem dirigido por Ivan Antônio. 
Estavam presentes: 16 jovens de teatro. 

OFICINA DE 
MAQUIAGEM PARA AS 
ARTES CÊNICAS  

30/03 Oficina de Maquiagem artística foi ministrada por Milena Miranda, formada na 
Escola Nacional de Circo e com vasta experiência na área artística. Na oficina, nossos 
“artistas”, aprenderam a preparar a pele para maquiagem, utilizar o material 
especifico e adequá-lo, caso haja necessidade. Conheceram as técnicas de traçar 
linhas, fazer contornos, sombreados e desenho livre no rosto. Foi uma oficina 
prática, ou seja, todos os alunos experimentaram maquiar e ser maquiado.  
Estavam presentes: 16 jovens de teatro. 

PREPARAÇÃO DE 
CORPO – Tonny 
Ferreira 

OUTUBRO Preparação do corpo para atuação, do corpo cênico e composição dos personagens 
do espetáculo.   
Estavam presentes: entre 15 e 23 jovens de teatro – as atividades aconteceram 
em dias diferentes, por isso a variação. 

https://www.youtube.com/watch?v=GzHFkADg4SY
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E. Aulas sobre drogas: 
Nosso intuito é fornecer subsídios suficientes para que os alunos estejam preparados para os debates com a 
plateia, as aulas foram ministradas pela coordenadora do projeto Évelin Salles. Foram aplicadas 04 atividades. 
 

Temática Detalhes 
Conceito sobre drogas e comunidade. Resgatamos o conceito sobre drogas, cientificamente e como a 

comunidade e suas famílias viam o tema. 

Porque as pessoas usam drogas. 
 

Discutimos os motivos diversos que levam as pessoas usarem drogas, em 
especial os adolescentes. 

Drogas e mídia. Falamos sobre o papel da mídia na influência do uso e abuso de drogas. 

Lei de publicidade de álcool e cigarro. Fizemos pequenas esquetes tendo referência o texto da Lei 9.294, de 15 
de julho de 1996. 

Reflexões: foi interessante mais uma vez constatar que os jovens não possuem informações concretas e claras sobre drogas, 
eles se baseiam na influência e conhecimento trazidos por sua família e comunidade, na maioria “demonizando” as drogas 
ilícitas e não colocando o álcool no patamar de droga que cause riscos. 

 
2.b Resultados 
Esperando jovens mais fortalecidos, monitoramos o crescimento dos jovens através das rodas de conversa 
mensais, abordando os temas vistos nos laboratórios e intercâmbios, assim como estão se sentindo em relação 
ao que aprendem nas aulas e o que veem na comunidade. 
 
Em relação aos resultados, a consultora externa Mara Vanessa, nos auxiliou na construção do instrumento que 
estamos chamando de “Diário de Bordo”, que através de capítulos, expressão o que sentem, como sentem, e o 
que mudou na vida dos jovens com sua permanência nas aulas de teatro e em todo conjunto de atividades: 
laboratórios e intercâmbios. Esses dados estão sendo tabulados e serão apresentados em breve. 

 
APRESENTAÇÕES: 

 APRESENTAÇÃO  DATA OBSERVAÇÕES PÚBLICO ATINGIDO 

POMAR LITERÁRIO 18/04 Monólogo sobre dependência do álcool. 
 

50 pessoas. 

1º ENCONTRO - ARTICULAÇÃO DE 
JUVENTUDE SOTERO METROPOLITANA 

25/04 Monólogo sobre dependência do álcool. 70 jovens. 

1º ENCONTRÃO DA VIVA A VIDA 20/06 Monólogo sobre dependência do álcool e 
dependência de remédios.  

20 jovens. 

PREPARAÇÃO DE VOZ – 
Tonny Ferreira 

NOVEMBRO Técnicas de voz e ressonância; intensão e articulação de texto voltados para o 
espetáculo.  
Estavam presentes: entre 15 e 23 jovens de teatro – as atividades aconteceram 
em dias diferentes, por isso a variação. 

METAS ALCANCE 

1. Formar um grupo coeso que se responsabilize por suas 
escolhas, e que por meio do teatro se fortaleçam enquanto 
cidadãos; 
 
2. Fortalecer o conhecimento sobre drogas para que por 
meio de peças teatrais possamos discutir com a comunidade 
essa temática; 
 
 
3. Aprimorar o conhecimento na área teatral, artística e 
cultural. 

37 alunos. 25 alunos frequentaram as atividades e 07 alunos 
do grupo novo. E 05 alunos com frequência aleatória. 

 
 

06 apresentações com média de 640 pessoas da comunidade 
na plateia, informadas sobre diversas dependências.  

  
 
 

102 oficinas realizadas com os alunos. 
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FENATEFS – NOVOS TALENTOS – FEIRA 
DE SANTANA. 
“O Sonho de Sofia” 

06/10 Festival Nacional de Feira de Santana, 8ª 
edição, realizado pela Cooperativa de 
Teatro para a Infância e Juventude da 
Bahia em parceria institucional com a 
Universidade Estadual de Feira de 
Santana. Foram apresentados 32 
espetáculos infantis e juvenis de 13 
estados brasileiros, com mais de 50 
apresentações artísticas, além de 
oficinas, debates, workshops.   
 

250 pessoas. 

EROATÁ – LAURO DE FREITAS 
“O Sonho de Sophia” 
 

28/10 Apresentação da peça O Sonho de Sofia 
no espaço Eroatá. 

50 pessoas. 

COLEGIO ESTADUAL VILA DE ABRANTES 
– VILA DE ABRANTES. 
“O Sonho de Sophia” 
 
 

04/12 Apresentamos a Peça O sonho de Sofia 
para a comunidade escolar e convidados.  

200 pessoas. 

 
2.c Desafios 
A formação de um novo grupo é sempre complexa, exige do profissional empenho, senso de observação e 
adequação de planejamento, visto que os grupos tem características diferentes. Contudo, é uma forma inteligente 
de manter os alunos estimulados e fortalecidos, além de ser um  trabalho gratificante, pois ao final de cada ciclo 
os membro do Grupo Iniciante migraram para o Grupo Avançado. Esse processo estimula os alunos novos, mas 
deixa os alunos avançados apreensivos, desta forma o profissional tem que estar atento e ter habilidade para 
promover a integração dos grupos propondo novas conquistas. 
 
Outro desafio é envolver a direção da Colégio Estadual de Vila de Abrantes (local onde as oficinas acontecem) na 
ações proposta pela ONG. 
 
2.d. Avaliação da Consultora Externa 
O grupo de teatro é sem dúvida uma estratégia excelente para o trabalho de prevenção, no sentido de oferecer 
aos jovens oportunidade de expressão, de criação, de autoestima e de pertencimento, fortalecendo-os para 
fazerem escolhas saudáveis, de acordo com a missão institucional do Viva a Vida. A instrutora Simone tem 
conseguido avançar muito com o grupo, o qual tem já um repertório de pelo menos duas peças. É uma atividade 
pertinente e que demonstra efetividade no alcance de resultados; também aqui, percebe-se a eficiência e a 
eficácia do trabalho do Viva a Vida, realizado com poucos recursos, superando muitas dificuldades e apresentando 
resultados de qualidade. Em termos de planejamento, o teatro já tem suas metas estabelecidas para 2016.  
 
2.e. Reflexões/Estratégias Futuras 
Apesar de ser complexo, foi uma escolha assertiva, trabalharmos com a perspectiva de dois grupos: um iniciante 
e outro avançado. Está forma de trabalho possibilita a renovação, e isso é muito importante para manutenção da 
oficina. Além do aspecto de renovar o grupo iniciante, os novos alunos já se inscrevem sabendo onde querem 
chegar, pois tem o parâmetro do grupo avançado. Assim como, o Grupo Avançado tem o compromisso e 
responsabilidade com os alunos novos, com a manutenção das suas conquistas e com os projetos futuro, se 
tornam referência.  E assim, renovamos o grupo, mas renovamos também, as perspectivas dos alunos envolvidos. 
 
“Agora, a onde eu vou, as pessoas param para falar comigo, e dizem que gostaram da peça, que eu estava atuando 
bem!” (o), 16 anos 
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3 - FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO (PAIS E COMUNIDADE) 

3.a Descrição 
A Associação Viva a Vida, passou a adotar duas estratégias: reuniões mensais com os pais e formação de comitê 
a partir dessas reuniões.  
  

Turma Data Tema da Oficina Descrição Participantes 

1ª  23/02 
 
 
 

Acolhimento dos 
pais 
 
 

A assistente Social Nadja Carvalho reuniu os pais para 
falar das atividades do semestre, recebemos com 
muito orgulho na reunião o Diretor da Escola, Professor 
Adriano. 

05 

1ª  22/05 Escola ou pais, de 
quem é a 
responsabilidade? 

A Assistente Social Deise Cruz, reuniu os pais a fim de 
despertar a reflexão da participação dos pais na 
educação dos seus filhos, com uma dinâmica 
participativa e dialógica, pontuando o Comitê de Pais e 
sua importância na Comunidade. 
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1ª  10/06 O papel das Famílias 
na Escola 

Na Segunda oficina, houve muitas reflexões a respeito 
do tema debatido na oficina anterior. Percebemos uma 
facilidade maior de falar sobre os interesses de seus 
filhos e a forma que eles se comportam em relação a 
escola. Outro aspecto interessante foi um número 
significativo de homens participantes onde debateu a 
educação dos seus filhos exemplificando sua vida com 
eles cotidianamente. 

26 

1ª  23/08 Política de Proteção 
– Direitos Humanos 

Nosso objetivo era relacionar Política de Proteção aos 
Direitos Humanos, para que eles pudesses colaborar 
com a política da organização. 
Essa foi uma atividade polemica e calorosa, muitos se 
colocaram contrário ao conceito, alegando que estava 
relacionando a “proteção de bandidos”.  
A cada frase lida pelo grupo, ouvíamos posições 
contrarias e favoráveis. Durante a atividade a 
facilitadora precisou intervir várias vezes para que o 
conceito fosse explicado. 

35. 

1ª 31/10 Participação no 
Encontrão.  

A participação dos pais serviram para descrever para 
outros grupos todas as atividades que ocorrem, os 
temas que são abordados e de que que forma essas 
oficinas faz-se para necessárias para  o fortalecimento 
dos vínculos familiares onde consequentemente irá  
favorecer na participação dos pais na vida social-
política e educacional. 

03 adultos 
06 crianças 

2ª  15/07 Acolhimento dos 
Pais 

Assistente Social Deise Cruz iniciou com a segunda 
turma, apresentando a proposta do trabalho, que é 
trabalhar o tema: “Escola e Pais de quem é a 
responsabilidade?”, utilizando como ferramenta o 
vídeo do sociólogo Cortela, e debate em seguida.  

35 

2ª  12/08 O Papel das Famílias 
nas Escolas 

A segunda oficina houve uma participação mais ativa 
dos pais, onde a orientadora trouxe situações típicas do 
dia-a-dia junto com o esboço teórico de Paulo Freire de 
forma que eles compreendessem  a importância ativa 
na família junto com a escola. 

35 
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2ª  15/09 Direitos Humanos Foi discutido a partir de exemplos da comunidade e da 
mídia o que seja Diretos Humanos, e reconhecimento 
dos seus direitos e de como foi criado, fazendo uso de 
Cartazes onde foi exposto aos outros colegas. 

35 

2ª  21/10 ECA- Estatuto da 
Criança e 
Adolescência 

A orientadora promoveu uma dinâmica onde os pais 
expuseram em grupos o que eram Diretos e Deveres da 
Criança e Adolescente e em seguida, discutiu estes, o 
tema foi recebido de forma espantosa, logo houve um  
debate longo acerca do que realmente seja direitos e 
deveres da criança e dos adolescentes com  
participação da coordenadora geral Cressida e 
financiadora Vanessa. 

35 

 

Reuniões de debates para fortalecimento do Comitê de Pais 

Data Tema Descrição Quantidade de 
pessoas 

19/08/2015 Eleição dos participantes Na eleição foi proposta que os 
participantes integrassem nas 
atividades da ONG onde favorece a 
comunidade 

05 

28/09/2015 Convocação de todos os alunos 
para oficina sobre o que seja 
Direitos Humanos com 
coordenadora Évelin 

Esclareceu de forma lúdica e 
dialógica o que seja Direitos 
Humanos 

35 

21/10/2015 Convite e Convocação dos pais 
para o Evento da Beleza em 
Novembro organizado pela ONG 
Viva a Vida para Comunidade 

Mobilizar os pais participarem do 
evento que aconteceu na Praça de 
Abrantes. Selecionando 2 pais que 
representasse o Comitê de Pais e 
Comunidade, contribuindo com a 
distribuição de material gráfico e 
explicação dos trabalhos 
desenvolvidos pela organização. 

40 

 
 
 
3.b Resultados 
Atualmente temos cerca de 50 famílias que participam das reuniões mensais. Estes são oriundo de duas turmas 
do noturno do Colégio Estadual de Vila de Abrantes. A primeira turma já está conosco desde o final do primeiro 
semestre e a segunda, se inseriu no processo no final do ano.  
 
Nosso resultado mais expressivo está ligado ao nosso produto final, que será um vídeo com entrega de cartazes 
feitas pelos pais e que estão sendo entregue aos seus filhos; 
 
Construção do Regimento Interno, que foi elaborado pelos pais, onde eles se responsabilizam e criam um grupo 
de 5 pessoas para contribuir nos eventos da Organização Viva a Vida. 
 
E os depoimentos emocionados de pais e filhos em nosso encontrão, que relatam o quanto as atividades 
fortaleceram os vínculos entre as famílias e os ajudaram a pensar que amor também é prevenção ao uso de 
drogas. 

 
“ Aprendi a lidar com meus filhos, agora respiro fundo antes de gritar quando chego do trabalho”, Mãe 
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“ Minha mãe mudou muito, agora ela e carinhosa”, Filha 7 anos.   
 
“Eu aprendi sobre prevenção, que cuidar dos meus filhos também e prevenir o uso de drogas”, Mãe. 
 
“Eu não queria nem entrar quando me falaram dessa oficina, mas eu gostei, quero vir outras vezes. Saber como 
melhorar com os filhos é sempre bom. Adorei.”, Mãe. 
 
“ Faço questão de participar dos eventos da ONG, logo Abrantes não tem diversão para meus filhos” Mae e 
Presidente Eleita do Comitê de Pais; 
 
“É uma pena que meus filhos já estão criados para o aproveitamento eficaz das oficinas” Pai 
 
3.c Desafios 
Nosso maior desafio foi envolver os pais nas atividades, entretanto superamos este. Terminamos o ano com as 
turmas bem envolvidas, fruto disso são os relatos positivos do Grupo Focal. 
Nosso próximo desafio é implementar com força o Comitê de Pais e pôr em pratica o que está estabelecido no 
Regimento Interno, assim como envolve-los em atividades extras escolares, como na praça, na comunidade e ou 
na sede da organização. 
 
3.d. Reflexões/Estratégias Futuras 
Se compararmos a primeira oficina onde houveram apenas 05 pais, a segunda onde os pais estavam desconfiados 
e alguns não queriam participar, com a terceira oficina, percebemos que o que falta é criar um espaço onde as 
famílias se sintam acolhidos e respeitados. Nosso método parte do principio do ouvir, entender e trazer a 
possibilidade de reflexões a cerca do papel da família. Nas oficinas presenciamos pais emocionados em saber que 
são exemplos para seus filhos, pais culpados por perceberem que falharam em algum ponto da educação, e pais 
felizes citando exemplos de como fizeram com seus filhos. Para o futuro, manteremos o formato de acolhimento 
e propomos atividades mais praticas como o correio do amor, onde os pais vão escrever para seus filhos e tentar 
mediar um encontro entre pais e filhos. 

É perceptível a transformação progressiva destes pais diante de seus filhos, em vários aspectos, mais efetivamente 
na relação cotidiana. Os depoimentos acima relatam a eficácia destas oficinas e satisfação destes filhos com a 
mudança ocorrida em suas casas. Essas reflexões acerca no acompanhamento escolar dos filhos e envolvimento 
com seus assuntos cotidianos, minimiza a possibilidade do uso abusivo de drogas, que é nosso objetivo central. 
 
Uma das estratégias futuras é de continuar o foco do acolhimento e reflexão e ainda mais aproximar esses filhos 
dos pais com respeito e afeto onde faz com eles percebam a sua real importância no seio familiar, que irá coincidir 
uma base estrutural na sua adultidade. 
 

4 - VILA JOVEM 

 
4.a Descrição: 
O Grupo Vila Jovem é mais um instrumento de Protagonismo Juvenil, criado pela Associação Viva a Vida, no 
fortalecimento da liderança jovem na comunidade de Vila de Abrantes. O projeto teve início em agosto de 2014, 
quando jovens do Colégio Estadual Vila de Abrantes passaram a se reunir duas vezes por semana, com a assessoria 
de Educadora Social com formação superior em Serviço Social. 
 
Tivemos durante o ano 58 encontros, para discutir temáticas diversas. 
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Quantidade de 
oficinas  

Tema das Oficinas e Encontros  

25 OFICINAS 
18 oficinas 
 
01 Oficina 
01 Oficina 
01 Oficina 
01 Oficina 
03 Oficinas  
 
23 OFICINAS  
 
 

I SEMESTRE 
Formação de grupo, DST Aids, Bullying, Gravidez na adolescência, Drogas, Organização 
de evento comunitário – Nadja Carvalho. 
Política para Juventude – Deise Cruz. 
Oratória – Deise Cruz. 
Avaliação do Pomar Literário – Évelin Salles. 
O que eu espero do Grupo Vila Jovem – Simone Requião. 
Protagonismo Juvenil e Formação de Grupos – Elisabete Vieira. 
 
II SEMESTRE 
Com temáticas diversas (disponível na instituição) – Elisabete Vieira. 
Ex.: Iniciativas Juvenis no Nordeste Brasileiro, Plano de Vida, Imagens da Juventude, 
Drogas, Bullying, Homofobia, etc. 

 
4.b Resultados 
Este ano formamos 30 jovens pelo Grupo Vila Jovem. Conseguimos consolidar a metodologia que antes era um 
piloto. Construímos um Jingle, que servira como produto de divulgação. Fortalecemos o nome do Grupo, através 
de divulgação da mídia. 
 
“As aulas são sempre as melhores, nos interagimos e sabemos nossos direitos e os direitos das pessoas da 
sociedade”. Menino  
 

Data Atividades 
 

Quantidade de jovens 

14/03 II Seminário de Cultura, Juventude e Participação Social 
A Universidade Estadual da Bahia promoveu em dois dias um debate 
essencial para o desenvolvimento juvenil, e o Grupo Vila Jovem 
esteve por lá para aprender um pouco mais.  

05 jovens 

17/04 SEMINÁRIO SOBRE VIOLÊNCIA 
(descrito na sessão do teatro) 

06 jovens 

24/04 1º ENCONTRO DA JUVENTUDE SOTERO METROPOLITANA. 
(descrito na sessão do teatro) 

08 jovens 

08/06 CONSELHO TUTELAR 
(descrito na sessão do teatro) 

05 jovens 

20/07 Sábado Temático 
Gravidez na Adolescência e DSTs/AIDS, tendo como facilitadora a 
Enfermeira Adriana Freitas de Delouche Maneira da Unidade Básica 
de Saúde de Vila de Abrantes. 

15 jovens. 

07/08 Integração Cinema 
Buscando promover maior interação e lazer entre e para os 
participantes do Grupo Vila Jovem. A Associação Viva a Vida 
promoveu “Um dia no Cinema”. 

07 jovens 

11/09 Intercâmbio Sociocultural com Oliver Bream McIntosh. 
Atividade desenvolvida com objetivo de apresentar aos participantes 
iniciativas juvenis sobre Álcool e Drogas, desenvolvida na cidade de 
Nottingham, Inglaterra. 

10 jovens. 

24/09 Plano de Vida – Meus sonhos e desejos e Diálogo sobre Sábado 
Temático. 

05 jovens. 
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A partir da história de vida proporcionar um momento de parada 
para refletir sobre o dia-a-dia e sobre redefinição de um caminho a 
seguir. Entrega dos cadernos para construção do plano de vida. 

25/09 Oficina sobre Política de Proteção à Criança e ao Adolescente. 
Participação na elaboração da política, trabalhando a temática 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  

15 jovens. 

 
Outubro 

Construção Jingle 
Tivemos 5 oficinas com o jovem Negro Davi para construção de 
Jingle. 

15 jovens. 

 
03/10 
13/11 

Sábado Temáticos 
1-  “Bullying e Homofobia”, com André. 
2- “Racismo, Drogas e Violência”, com Dudu Ribeiro. 

30 jovens. 

Novembro Novembro Negro  
1- A História do Negro no Brasil – Bete Vieira; 
2- Oficina de Turbantes e Sessão de Fotografia – Com Ana 

Cristina; 
3- Racismo e Violência – Bete Vieira. 
4- Arte Negra – Erivaldo Anjos. 
5- Oficina de poesia, com Sandro Sussuarana, Sarau da Onça – 

Sandro Sussuarana.  

30 jovens. 
 

 

EVENTO COMUNITÁRIO 

18/04 
 
 
 
 
 

Pomar Literário  
Aconteceu na praça Matriz de Vila de Abrantes o primeiro evento oficial 
do Grupo Vila Jovem, com a elaboração e execução dos próprios jovens, o 
Pomar inicia um ciclo de atividades que serão realizadas pela Viva a Vida 
na comunidade. Recebemos o psicólogo e redutor de danos Ozório 
Mendes, que proporcionou uma roda de conversa com a comunidade.  

50 pessoas da 
comunidade; 
100 unidades de 
material distribuídos; 
20 jovens envolvidos na 
organização do evento. 

29/08 SARAU – Praça do Buris 
O Sarau de Agosto trouxe para os membros dos grupos não apenas a 
responsabilidade, mas principalmente a aprendizagem quanto a 
organização de eventos e a tomada de decisão.  
 
“É importante estarmos preparados para falar sobre o GVJ, principalmente 
na rua e na nossa casa.” (a) – 15 anos 

100 pessoas da 
comunidade. 

 
4.c Desafios 
O ano de 2015 foi marcado pelo fortalecimento de um grupo fragmentado, que acabara de passar por problemas 
de desestruturação por conta da saída de um educador. Paralelo a isso, trabalhar com adolescentes que não 
tinham tido contato algum com militância social ou controle social, nos fez criar e recriar uma metodologia que 
também é nova para a instituição. 
 
Nosso maior desafio é tornar esse grupo comunitário e não apenas um grupo institucional, formado apenas por 
estudantes do CEVA e sim um grupo da comunidade de Vila de Abrantes. 
 
Motiva-los para as atividades semanais e alguns eventos no sábado, também nos deu algum trabalho. Mas as 
atividades programadas, com participação de pessoas extra equipe – convidados, permitiu a permanecia e 
motivação do grupo. 
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4.d. Avaliação da Consultora Externa 
O Vila Jovem tem uma autoimagem confiante e positiva; necessita maior amadurecimento sobre seus objetivos, 
porém está avançando muito bem dentro do que se propôs. A mudança para um local próprio, saindo do prédio 
escolar, pode realmente ser muito positiva – é algo que o Viva a Vida está buscando há algum tempo. Pelos 
depoimentos dos jovens, percebe-se a importância de participar desse grupo, levando a mudanças de 
pensamento, de atitudes, comparando o espaço do grupo a uma terapia, um lugar seguro e tranquilo e um espaço 
de criação coletiva, que anima a pessoa. Sem dúvida, totalmente pertinente como proposta de intervenção do 
Viva a Vida e com muita efetividade, com espaço ainda para melhorar, na medida que os jovens internalizem mais 
o objetivo do grupo e tomem novas iniciativas como multiplicadores.  
 
Em termos de eficácia e eficiência, o trabalho foi realizado com custos mínimos e bons resultados. Há indicações 
de comparecimento de um público significativo nos eventos, o que é muito positivo em termos de alcance do 
objetivo de multiplicar a informação e a sensibilização sobre as questões de prevenção que são o foco do Viva a 
Vida. O trabalho pode ser mais eficaz na medida que o grupo amadureça e possa promover mais e novas situações 
de aproximação com a comunidade de Vila do Abrantes. Sem dúvida, o sarau parece ter tido um sucesso maior  
que o varal de poesia e o evento negra de raiz também foi um momento alto do ano. Porém, o principal é a atitude 
os participantes, que estão felizes e animados com o grupo, com alto sentimento de pertencimento e muita 
vontade de agir como multiplicadores. Portanto, alto grau de eficácia do trabalho. 
 
 
4.e.Reflexões/Estratégias Futuras  
Pilotar um grupo com pouca experiência em militância social é de fato um grande desafio, entretanto, 
percebemos ao longo do ano, que quanto mais espaço de reflexão e autônima são proporcionadas aos jovens, 
maior é o interesse e envolvimento deles. O Vila Jovem, ainda não é um grupo forte e de grande 
representatividade em Vila de Abrantes. Mas conseguimos imprimir uma ideia, uma alternativa de formar jovens 
mais fortes. 
 
2016 será um ano de consolidação do que iniciamos em 2015, nossas estratégias está ligada diretamente com os 
interesses do jovens e da comunidade. Trabalhar cada vez mais com as portas abertas, dialogo livre e coerência 
com suas potencialidades e realidade. 

 
 

5 - POLÍTICAS PÚBLICAS 

A Viva a Vida entende a importância de se estar inserido no contexto de discussão e controle social, por isso 
está sempre presente nas articulações do município.  
 
A- Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e de Assistência Social: neste ano participamos de 6 
reuniões, entretanto os temas são fechados, não podemos incluir na discussão o tema drogas. Para 2016 vamos 
rever nossas metas em relação a este item. 
 
B- Oficina de Política de Proteção: Realizamos 5 etapas do processo de construção da política: encontro com pais, 

jovens, diretoria e equipe. Sendo assim, com a participação de todos, conseguimos fechar o ano com as diretrizes 

da política construídas. Para 2016, seguiremos as próximas etapas: O produto ser aprovado pela diretoria; 

Relatório final ser apresentado; Construção do código de conduta profissional pela coordenação administrativa; 

Exposição e divulgação na data de integração; Socialização com os demais parceiros e interessados. 

C- Fóruns, seminários, simpósios e outros: 
 
1- Fórum Interinstitucional sobre drogas e adolescência – 15 de maio: 



 

29 
 

O Fórum acontece todos os anos na sede do CETAD - Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, na 
ocasião foi discutido sobre: drogas, lei e ética: o consumo de álcool entre jovens, com falas do psiquiatra 
Dr. Luiz Alberto - CETAD, Jane Souza – Prefeitura de Salvador e Emilae Sena da ONG Cipó – Comunicação 
Interativa.  

 
2- II Fórum de Educação em Direitos Humanos – 26 de maio: 

O II Fórum aconteceu na Universidade Estadual da Bahia – UNEB, onde foram debatidos temas como, juventude, 
direitos humanos e educação. Ressaltamos que as profissionais Évelin Salles e Simone Requião apresentaram um 
trabalho na sala correspondente à educação em sistemas prisionais, referente ao projeto Dialogando com a 
Liberdade realizado no presidio feminino de Lemos de Brito.  
 
3- Visita as Ações da CIPÓ – Dia de Responsa – 18 de setembro: 
Para fortalecer a rede, estivemos presente na ação realizada pela ONG CIPO, no bairro do Uruguai Salvador. A 
atividade visa trazer a reflexão sobre o uso consciente do álcool. 
 
4- V Congresso Internacional de Álcool e outras drogas – Minas Gerais – 05 a 07 de novembro:  
Évelin Salles e Simone Requião participaram do V Congresso Internacional sobre Álcool e outras Drogas, realizado 
pela Universidade Federal de São João Del Rei e demais parceiros, realizado em Minas Gerais. O relatório 
completo de aprendizagem está disponível na organização. 

 
5- Formação em Violência Sexual – Canal Futura – 13 de novembro: 
O canal futura promoveu na comunidade de Vila de Abrantes, a capacitação para creches comunitárias e agentes 
que trabalham com crianças e adolescentes. A Viva a Vida como convidada, teve como representante Évelin Salles, 
que desfrutou de novos conhecimentos e recebeu material áudio visual para replicação em outros grupos. As 
informações obtidas serão replicadas para a equipe.  
 
 

IV – INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS/PARCERIA COM COMUNIDADE:  
 
1º ENCONTRÃO DOS JOVENS VIVA A VIDA 
Em 20 de junho, a Associação Viva a Vida promoveu a integração dos participantes dos grupos da ONG. 
Propusemos, também, dialogar sobre a banalização da violência. Usamos uma metodologia especifica, para que 
a compreensão viesse dos sentidos e não somente por meio de dados e estatísticos. Restringimos alguns sentidos 
dos participantes e evidenciamos outros para que pudessem ouvir depoimentos (gravados) reais de pessoas 
conhecidas, e deles mesmos, sobre o assunto. Recebemos neste dia 25 alunos, que formam o Grupo de Teatro, 
Vila Jovem e as Oficinas em Sala de Aula. 
 
Durante a atividade propomos uma reflexão sobre a posição de Vila de Abrantes em 2014, no primeiro lugar em 
relação aos bairros do município de Camaçari em morte de adolescentes e jovens (Dados da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia), relacionando quem são esses jovens, o que essas mortes teriam haver 
com eles. Então ouvimos relatos dos jovens que reconhecem que essas mortes são realmente de seus pares, 
muitos citaram exemplos de colegas, primos e familiares que já foram assassinados ou estão “envolvidos” com o 
tráfico de drogas. 
 
2º ENCONTRÃO BENEFICIARIOS VIVA A VIDA 
O diferencial desse encontro foi a participação do Comitê de Pais, que estava representado por 03 famílias, sendo 
três mulheres, duas delas com seus filhos. O objetivo do jornal que realizamos na data, era que os jovens fizessem 
perguntas para os grupos e coordenação, sempre com o objetivo de que eles se sintam cada vez mais perto da 
Viva a Vida e que não haja divisão de grupos. Entretanto, a grande surpresa foi os depoimentos das famílias, que 
nos emocionaram falando do quanto aprendem com as atividades realizadas com as reuniões dos pais. 
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REUNIÃO DIRETORIA E BENEFICIÁRIOS 
 
Temos como meta envolver nossos beneficiários no planejamento das ações da organização. Para tanto, 
começamos realizando uma reunião com a participação de 04 beneficiários, Diretor Financeiro, Conselheiro Fiscal, 
Coordenadora Geral, Coordenadora Administrativa e Corpo Técnico. Durante a tarde fizemos uma dinâmica sobre 
o organograma da organização, para que todos pudessem identificar as atribuições de cada um, fazendo 
perguntas sobre seu cotidiano. A próxima etapa é realizar um grupo de beneficiários para definir uma meta para 
2016. 



 

31 
 

 

V - METAS DO PROJETO DE PREVENÇÃO 2016 
METAS PREVENÇÃO - 2016 

Ações 
Intraescolares 
 
 

1 Mini Curso sobre Direitos Humanos e 
Juventude – 08 h. 
 

 120 alunos de ano 1. 
 
Finalização do Plano de Vida – 04 h.  

 

 120 alunos de ano 2. 

1 projeto de multiplicação que beneficie a 
comunidade escolar 
 

 30 alunos na organização; 

 Cerca de 380 alunos beneficiados. 

Busca ativa de 3 professores apoiadores do projeto. 

Teatro Fortalecimento do grupo de Teatro V2. 
 

 20 jovens beneficiados. 
 

Interação de novos alunos. 
 

 10 alunos. 

2 espetáculos na escola e/ou comunidade. 
 

 200 pessoas influenciadas nos dois espetáculos. 
  

Vila Jovem Fortalecimento do Grupo Vila Jovem. 
 

 20 jovens. 

1 Mini Curso Direitos Humanos e Juventude 
– 36h. 
 

 20 jovens. 

2 eventos comunitários que 
beneficie a comunidade. 
 

 20 alunos na organização; 

 200 pessoas influenciadas 
nos dois eventos. 

Apoio nas ações com plateia 
dos eventos da Viva a Vida. 
 
 

Pais  Fortalecimento do grupo formado em 
2015 - 08 oficinas. 
 

 30 adultos. 

Interação de novos alunos - 08 oficinas. 
 
 

 30 adultos. 

2 eventos realizados pela Viva a Vida com o apoio do Comitê de 
Pais. 
 

 10 pais envolvidos; 

 200 pessoas influenciadas nos dois eventos. 

Políticas 
Públicas 

Permanência nas reuniões dos 
conselhos de Assistência Social e 
Criança e Adolescentes. 
 

 4 visitas. 

Relacionamento entre o Vila Jovem e 
Conselho de Juventude de Camaçari. 

Acompanhamento do andamento do Conselho Municipal sobre 
Drogas. 
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VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A. CONCLUSÃO DA AVAILACAO EXTERNA 

 
A avaliação é positiva em todos os aspectos. Viva a Vida avançou significativamente nos últimos anos, estando 
em um momento de grande clareza institucional, com foco muito definido das ações e com desempenho eficaz e 
eficiente. As estratégias são pertinentes e efetivas no que se refere ao cumprimento da missão institucional.  
 
A proposta de conseguir uma nova sede, com espaço para funcionamento do Vila Jovem e do Grupo de Teatro, 
além do oferecimento de oficinas de arte-educação abertas para jovens da comunidade em geral, sem que 
necessariamente estejam vinculados à escola – aliás, como observa a coordenadora da instituição, muitos dos 
jovens que mais necessitariam de um trabalho desse tipo são justamente aqueles que não vão para a escola – 
pode dar um grande impulso ao trabalho.  
 
A grande dificuldade é a instabilidade dos recursos financeiros, com a saída de financiadores, o término de 
projetos e a incerteza em relação ao futuro próximo, o que impede inclusive a manutenção da equipe de 
educadores vinculados à instituição. Pensando em ampliar o trabalho, oferendo mais oficinas em sua provável 
nova sede, a instituição se depara com a limitação de recursos e com a incerteza em relação a novos 
financiamentos.  
 

B. CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO  

 
Conforme citado acima, consideramos que 2015 foi um ano de consolidação em vários aspectos institucionais.  
Conseguimos organizar os dados acadêmicos que dão respaldo à nossa justificativa e abordagem; publicar 
materiais de comunicação para dar mais visibilidade ao nosso trabalho único e importante; incluir novos membros 
na Diretoria e Conselho Fiscal para apoiar o trabalho operacional e promover transparência; incluir os 
beneficiários no trabalho da ONG como uma boa pratica de aprendizagem mutua; realizar uma avaliação 
detalhada e rigorosa para valorizar o que fizemos e informar o que vamos fazer.  
 
Ficamos particularmente satisfeitas com o impacto das oficinas em sala de aula em termos de melhorias no 
relacionamento dos adolescentes; no grande sucesso no nível nacional do Grupo de Teatro V2; e no Sarau 
Comunitário organizado, realizado e avaliado pelo Grupo Vila Jovem.  A novidade particularmente empolgante 
foi o trabalho das oficinas com os pais, que mostraram coragem e abertura emocional em abordar temas 
delicadas e pessoais e melhorar seu relacionamento com seus filhos. 
 
Assim, esperamos que 2016 seja um ano de sustentabilidade dos projetos atuais, com a equipe cada vez 
aprendendo e refinando o seu trabalho junto com os beneficiários, tanto jovens quanto pais.  No longo prazo, 
queríamos que com esse trabalho a comunidade em Vila de Abrantes possa se mobilizar para superar os grandes 
desafios de violência e outros riscos que cercam os nossos jovens participantes.  Continuaremos nossos esforços 
de Captação de Recursos, esperando que assim possamos ampliar o trabalho e beneficiar mais adolescentes e 
jovens na Bahia a fazer escolhas saudáveis para uma futura positiva. 
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VII – INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA EM 2015 
 

 
Fundadora  

Gisella Hanley 
 

Diretoria 
Carlos José Gonçalves da Silva - Presidente 
José Viana dos Santos – Diretor Financeiro 

 
Conselho Fiscal 

Ana Cristina Franco Veloso da Cruz 
 Antônio Vicente Mengel Pena. 

Gildésio dos Anjos Bahiano 
Luzinete Leite 

 
Equipe Técnico, Estagiários e Voluntários 

Cressida Evans 
Évelin Salles 

Maria das Graças Cruz 
Simone Requião 

Deise Cruz 
Elisabete Vieira 

Ronaldo Vaz 
Bruno Sidreira 
Cristina Higino 

Oliver Bream McIntosh 
 

Consultores 
Mara Vanessa Fonseca Dutra 

Adriana Alonso Álvarez 
Giancarlo Angelucci 

 
 

Associação Viva a Vida 
Rua Novo Horizonte, 88 – Catu de Abrantes,  

Camaçari, 42841-00, Bahia, Brasil. 
ongvivaavida@gmail.com 

71 3671-3339 / 9-8835-5764 
CNPJ: 05.953.397/0001-50 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/vivaavida.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ongvivaavida@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/vivaavida.org
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VIII - AGRADECIMENTOS 
 

Associação Viva a Vida queria agradecer seus financiadores: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Apoio Técnico  
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E seus apoiadores individuais: 
 

Anderson Ferreira 
Angela Claudia Colombi 

Carol Monoyios 
Christiana Fausto 

Claire Durbin 
Dani Pompeo 
Dave Yowell 
Dianne Penn 

Fernando Santiago 
Fiona Clarke 
Ghaza Razuki 

Jonathan Lewis 
Lenio Costa Pinto 

Linda Smith 
Martin Spafford 
Mary Crowley 

Matteo Modesto Viola 
Michael Duffell 
Paulo Bonfim 
Sarah Lewis 

Sheridan Tandy 
 

Professor José Adriano Santos Sousa (Colégio Estadual de Vila de Abrantes) 
Professora Talma Paz (Colégio Estadual de Vila de Abrantes) 


