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Estagiário 
Bruno Sidreira 
Recebemos mais uma vez o jovem Bruno Sidreira, como 

estagiário da Viva a Vida. O jovem que é aluno do Grupo 

de Teatro solicitou a vaga e através de captação de 

recursos feita através da Coordenadora Geral, pudemos 

contar com essa parceria, que muito tem nos ajudado nas 

atividades dos projetos.  

           

Nesta edição 

1. Estagiário Bruno Sidreira 

2. Apresentação “O sonho de Sophia” 

Feira de Santana e Lauro de Freitas 

3. Fala Jovem – Lucas Santos 

4. Encontrão 

5. Oficina Jingle – Negro Davi  

6. V Congresso Internacional sobre Álcool e outras 

Drogas.  

7. Oficina de Turbantes 

8. Visita Chance for Childhood  

9.  Oficina com os pais 

10. Formação sobre violência sexual 

11. Oficina Genocídio da Juventude Negra 

12. Sábado Temático – Drogas, Racismo e 

Violência   

13. Reunião conselho fiscal 

14. Oficina Política de Proteção 

15. Sessão de fotos profissionais 

16. Oficina Arte Africana Grupo Vila Jovem 

17. Comemoração ao Dia da Consciência Negra 

Oficina Turbante  

18. Evento Praça da Matriz 

19. Grupos Focais  Consultora Mara Vanessa 

20. Apresentação “O Sonho de Sophia” 

21. Avaliação Grupo de Teatro 

22. Apresentação Dados Violência 

23. Beneficiários no planejamento 

24. Oficina de Política e prevenção 

25. Cine Teatro Lauro de Freitas 

26. Reunião com diretor da Escola 

27.  Seja um parceiro 

BOLETIM INFORMATIVO – OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. 

Apresentação “O sonho de Sophia”  
28 de outubro 
O Grupo de Teatro re apresentou o espetáculo” O 

sonho de Sophia”, no espaço Cultural Ereoata, que fica 

localizado em Lauro de Freitas, na ocasião, os pais 

foram os convidados especiais, podendo ver pela 

primeira vez o espetáculo, e alguns também assistirem 

seus filhos pela primeira vez.  
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Encontrão, 31 de outubro 

 

Como pratica da Viva a Vida, reunimos os jovens de todos os 
projetos em uma manhã de sábado. Tivemos como participação 

especial a Coordenadora Geral Cressida Evans, que pode tirar 
algumas dúvidas dos jovens do que é o Viva a Vida. 

 
Destacamos nesse dia a participação de três mães do Comitê de 

Pais, que participaram com seus filhos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Jingle – Negro Davi 
22 e 29 de outubro 
Negro Davi é um jovem da Comunidade de 
Pernambués (periferia de Salvador), que está 
realizando com o Grupo Vila Jovem a construção 
de um jingle, criado por eles, para virar toque de 
celular. Mas para tanto, está sendo realizado 
debates sobre Mídia e Juventude Negra. 

 

 

 

Fala Jovem – Lucas Santos 
É de tamanha importância para mim, participar de 
uma coisa que acabou se tornando mais do que um 
projeto ou uma instituição, se tornou uma parte 
boa de mim, uma parte que pensa mais no próximo, 
que se sente bem vendo as pessoas felizes. 
 
É muito pra mim estar em um local em que me sinto 
acolhido, e que recebo o carinho de todos que 
compõe esse maravilhoso projeto. 
 
Está sendo muito importante na minha 
adolescência e me incentivando sempre a fazer o 
bem e as melhores escolhas da vida. 
 
Me ensina a realidade dos fatos e mostra o poder 
de minha opinião e a importância dela. 
 
Me ensina a debater, me ensinar a questionar, me 
ensina a transformar e mudar totalmente a minha 
vida e a vida das pessoas e amigos que convivem 
comigo. 
 
Viva a Vida é um incentivo a pensar no melhor. 
 
A Viva a Vida me ensina a lutar pelos meus direitos 
e cumprir os meus deveres. 
 
Viva a Vida pra mim é um resgate, uma porta de 
salvação para muitos dos jovens a entender melhor 
a vida. 
 
É muito importante se sentir bem, e muito 
gratificante pertencer a Viva a Vida.  
Obrigado. 
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V Congresso Internacional sobre 

Álcool e outras Drogas 
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. 

 

Oficina de Turbantes 
06 de novembro 
A estagiaria de Serviço Social Cristina ofereceu 

ao Grupo Vila Jovem uma oficina de construção 

de turbantes, continuidade do trabalho 

realizado sobre a beleza negra, que será um dos 

assuntos debatidos com a facilitadora do 

projeto Bete Vieira. 

A atividade foi realizada pela assistente social 

Deise Cruz, com apoio do Colégio Estadual Vila 

de Abrantes. 

 

 

Visita Chance for Childhood 
11, 12, 13 e 14 de novembro 
Vanessa Buvens do Chance for Childhood fez uma 

visita técnica à Viva a Vida entre dias 11 e 14.  Durante 

esse tempo ela participou numa reunião da 

Coordenação, observou o grupo de teatro ensaiando, 

uma oficina de pais e outra em sala de aula, e 

participou numa conversa com Vila Jovem sobre a 

proposta do grupo e a realidade de jovens em Vila de 

Abrantes.  Ela saiu com alguns jovens para conhecer a 

comunidade.  No final ela nos deu algumas sugestões 

estratégicos sobre nossos objetivos, como medir 

impacto e elaborar uma estratégia de 

sustentabilidade.  Agradecemos Vanessa para as 

idéias dela e a equipe e nossos jovens participantes 

para mostrar o nosso trabalho para ela. 

 
 

 

 

Oficina com Pais 
12 de novembro 
A oficina aconteceu no Colégio Estadual Vila de 

Abrantes, onde foi debatido sobre os diversos tipos 

de formato de família, tivemos como visita a 

Coordenadora Geral Cressida Evans e Vanessa Buvens 

do Chance for Childhood, que ficaram muito felizes 

em ver a participação ativa dos pais nas discussões.  
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Formação sobre Violência Sexual 
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. 

 

 

 

Oficina Genocídio da Juventude Negra 
13 novembro 
Sandro Suçuarana faz parte do Grupo Sarau da Onça, 

que desenvolve atividades em sua comunidade 

periférica Suçuarana em Salvador. O jovem veio até 

o Grupo Vila Jovem para abrir os trabalhos de 

novembro que foi sobre a juventude negra. Ele 

debateu sobre violência e genocídio da  juventude 

negra. 

 

 
Reunião 

Conselho Fiscal 
14 de novembro 

 

Elaboramos nossas metas 

para diretoria em 2016, 

destacando como mais 

importantes: elaborar 

estratégia para captação 

de recursos, estratégia 

para participação dos 

beneficiários nas reuniões 

de equipe além das 

atividades do cotidiano: 

analise das planilhas 

financeiras, planos de 

comunicação. 

Sábado Temático – Drogas, Racismo e 

Violência 

14 de novembro  
Eduardo Ribeiro foi o convidado para debater sobre 

drogas Racismo e Violência. De forma didática e 

roda de conversa, o militante desta área pode 

debater com o Grupo Vila Jovem, Grupo de Teatro 

e outros convidados, a situação das políticas sobre 

drogas e como isso se reflete na vida deles. 
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Oficina Política de Proteção 
16 de novembro 
Nesta política, com um trabalho em equipe, 

elencamos a primeira parte que fala sobre o que 

DEVE fazer todas as pessoas que terá acesso à 

política. 

16 de dezembro 
A última atividade para construção da Política de 

Proteção aconteceu na sede da organização. A 

equipe revisou os itens colocados como deveres e 

construíram o que os colaboradores não podem em 

relação a sua pratica com qualquer beneficiário. 

 

 

 

Sessão de fotos profissionais 
18 de novembro 
Os voluntários e colaboradores Jon Lewis e Anderson 

Ferreira nos agraciaram com uma belíssima sessão 

de fotos, que servira para nossos materiais de 

comunicação: folder, cartazes, site, etc. Os jovens 

posaram para as fotos e o resultado foram gravuras 

lindas! 

    

 

Oficina Arte Africana 

Grupo Vila Jovem 
19 de novembro 
A professora de artes plásticas, Erivalda 

Anjos, ofereceu aos alunos do Grupo Vila 

Jovem, a oficina intitulada como Espelho 

por onde eu me vejo, e trabalhou com os 

jovens como eles se vêem no contexto de 

serem negros e trabalhou com eles 

técnicas de arte para construção de 

máscaras africanas. 

                                     

 

 

Comemoração ao Dia da 

Consciência Negra 

Oficina Turbante 

Grupo Vila Jovem  
20 de novembro 
Para encerrar o mês de novembro e as atividades, 

os jovens da escola puderam participar da oficina 

coordenada pela estagiária de Serviço Social 

Cristiana e replicada pelas jovens do Grupo Vila 

Jovem. Todos os alunos que estavam participando 

da comemoração do Dia da Consciência Negra, 

puderam aprender como fazer e levar seu 

turbante para casa. 
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Evento Praça da Matriz 

28 de novembro 
Realizamos na Praça Matriz de Vila de Abrantes o 

evento de finalização de nossas atividades do ano na 

Comunidade. Com música, cultura e informação. 

Promovemos o Concurso Negra de Raiz, onde 

elegemos a mais bonita jovem negra da comunidade. 

 

 

 

Grupos Focais 

Consultora Mara Vanessa 
30 de novembro 
A especialista em avaliação externa Mara Vanessa, 

foi convidada pela Viva a Vida a avaliar os seus 

projetos. Mara então realizou Grupos Focais com 

alunos das oficinas, do Grupo Vila Jovem e pais. Os 

resultados muito positivos estão disponíveis no 

relatório elaborado pela mesma. 

 

 

 

 

Apresentação “O Sonho de Sophia” 

Colégio Estadual de Vila de Abrantes 
04 de dezembro 
Para encerrar as atividades no Colégio, o grupo de 

teatro cativou cerca de 200 alunos com o espetáculo O 

Sonho de Sophia.  

 

 

Avaliação Grupo de Teatro 
05 de dezembro 
A Professora Simone Requião, após 

elaboração em conjunto com a Consultora 

Mara Vanessa aplicou a segunda etapa do 

instrumento de avaliação que chamamos 

provisoriamente de Caderno de Memórias. 

O intuito é avaliar as mudanças e resultados 

que possam ocorrer através das atividades 

de laboratório , intercambio e aulas de arte 

cênica. 
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SEJA UM PARCEIRO - Sua participação é muito bem vinda! 
Rua Novo Horizonte, 88 Catu de Abrantes – Camaçari- Bahia – Brasil 
Tel. 55 71 3671-3339    71 9 8835-5764  facebook.com/vivaavida.org 

Apresentação Dados Violência 
09 de dezembro 
O voluntário Oliver apresentou seu estudo 
realizado pela Viva a Vida a equipe. Na 
ocasião, ele expôs seu relatório com 
apontamentos e recortes da violência no 
Brasil, Bahia, Camaçari e Vila de Abrantes. 
          

 
 

 
 

 

Beneficiários no planejamento 
14 de dezembro 
Reunimos diretoria e beneficiários para uma tarde 
de interação. Nosso objetivo é inserir os 
beneficiários nas atividades de planejamento de 
algumas ações da organização.  A experiência foi 
muito produtiva para que a diretoria e beneficiários 
pudessem trabalha juntos.  
  

 

Cine Teatro Lauro de Freitas 
17 de dezembro 

A Viva a Vida ganhou o edital na Cidade de Lauro 
de Freitas e participou de um curta metragem de 7 
minutos. O curta contou a história da construção 
do Espetáculo “O Sonho de Sophia”. 

A apresentação foi feita no Cine Teatro de Lauro 
de Freitas. Agradecemos os jovens Maicon Novais 
e Fabricio Mascarenhas que fizeram a edição de 
vídeo. 

 

Reunião com Diretor da Escola  
21 de dezembro 
Para avaliar o ano e firmar as novas 

perspectivas para 2016, a Coordenadora Geral 

esteve com o Diretor Adriano, do Colégio 

Estadual Vila de Abrantes, avaliando as 

atividades e apresentando plano de trabalho 

(proposta resumida). 

 


