RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 20 20
IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Ação Cristã Comunitária do Brasil – Projeto Shalom
CNPJ: 00.649.159/0001-31
Mandato da diretoria: 21/09/2019 a 20/09/2023
Endereço da Organização unidade I: Rua São Judas Tadeu nº 195, Vila Tibiriçá, Santo André, SP, CEP: 09130-040
Fone: 11- 4451-2060, WhatsApp: 98966-7673
E-mail: contato@projetoshalom.org.br
Site: www.projetoshalom.com.br

A finalidade da associação, conforme descrito no Artigo 2º de seu Estatuto de Constituição, é:
Art. 2º) A Ação Cristã Comunitária do brasil, tem por finalidade:
I – atender crianças, adolescentes, adultos e idosos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
proporcionando aos usuários atendidos alimentação, higiene, recreação, ações socioeducativas, culturais, esportivas,
musicais, lazer e sociais que promovam o desenvolvimento humano e a participação cidadã;
II – atender crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiências variadas, com ações especializadas que
desenvolvam as capacidades adaptativas para a vida diária;
III – oferecer curso de qualificação profissional e orientações para o mundo do trabalho;
IV – atender famílias e comunidade, por meio de atendimentos individuais ou coletivos, com orientação psicossocial e
apoio material, na perspectiva de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
V – propiciar a participação da família e dos usuários na definição do plano de atividades, enquanto parceira da
Instituição, no processo de efetivação dos serviços, programas e projetos socioassistenciais;
VI – administrar, executar e desenvolver trabalhos em defesa do meio ambiente e na proteção animal, por meio de
atividades socioeducativas, campanhas solidárias, e outras atividades afins;
VII – administrar, executar e promover programa de prevenção e reabilitação para usuários de drogas, por meio de
orientação, assistência, acompanhamento familiar e acolhimento provisório;
VIII – administrar e executar serviço de abordagem social e/ou acolhimento institucional, casa lar e residência inclusiva
para crianças, adolescentes, adultos, idosos e mulheres e seus filhos com deficiência ou não em situação de
vulnerabilidade ou situação e rua, violência e risco social;
IX – promover e executar ações em defesa dos direitos humanos em todo território nacional;
X – promover e executar ações de saúde comunitária e preventiva na perspectiva de prevenção social e comunitária;
XI – administrar e executar serviços em espaços públicos e privados;
XII – prestar assessoria, consultoria, treinamentos e palestrar para órgãos públicos e privados;
XIII - todos os serviços oferecidos comtemplarão preferencialmente, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco
pessoal na perspectiva da autonomia e defesa dos direitos sociais desses usuários;
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XIV – explorar atividades culturais, comerciais, industriais ou de prestação de serviços, como meio de sustentação
financeira dos programas da Associação, aplicando integralmente o resultado operacional destas atividades o
desenvolvimento das finalidades estatutárias.

A Ação Cristã Comunitária do Brasil é uma associação de defesa de direitos sociais com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
ativa na Receita Federal sob o número 00.649.159/0001-31. Foi declarada como associação de Utilidade Pública Municipal por
meio do Projeto de Lei CM nº 50/01, que gerou a Lei nº 8.316 de 21/03/2002. Possui Certificado de Regularidade Cadastral de
Entidades – CRCE emitido pelo Cadastro Estadual de Entidades - CEE do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São
Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501 de 8/11/2011. Possui registro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA de Santo André sob o nº 152R/14, Possui registro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social
- CMAS de Santo André sob o nº 131/15. Possui Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS Portaria
nº144 de 16/08/2017, publicada na Pág.223, Seção 1, do Diário Oficial da União – D.O.U.

OBJETIVOS
As atividades desenvolvidas atualmente pelo Projeto Shalom tem como objetivo executar ações e programas destinados às
crianças, adolescentes e respectivas famílias, em situação de vulnerabilidade social na cidade de Santo André - SP, estimulando
e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, acautelando a ocorrência de situações de risco social, de forma a prevenir a
segregação dos usuários de seu meio familiar e comunitário.

JUSTIFICATIVA
O Projeto Shalom atua em prol do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário visando agregar conhecimentos gerais e
oferecer uma visão macro sobre temas transversais e sua pluralidade cultural reconhecendo a diversidade que existe entre todos
os meios, religiosos, sociais e culturais, promovendo acesso às politicas públicas de educação, saúde, cultura, esportes e lazer
disponibilizados pelas três esferas do poder público, de forma a inserir, reinserir ou manter as crianças, adolescentes e jovens no
convívio de suas famílias e de sua comunidade. A associação está próxima de comunidades em situação de vulnerabilidade
social, trata-se de um público que tem pouco acesso à informação. A existência do Projeto Shalom se justifica por ser a ponte
que possibilitará à comunidade conhecer e ter acesso aos programas oferecidos pelos governos Municipal, Estadual e Federal,
por meio de instituições sem fins lucrativos ou por pessoas físicas e jurídicas da iniciativa privada.
As atividades desenvolvidas pela associação buscam gerar oportunidades sociais. As atividades desenvolvidas com os usuários
fazem com que a criança, jovem ou adolescente em situação de vulnerabilidade social se coloque novamente como cidadão
consciente e responsável, colocando os usuários como protagonistas, estimulando que sejam os agentes de mudança em suas
vidas e na vida da comunidade. Os programas desenvolvidos pela associação influenciam diretamente a comunidade dos bairros
próximos, mas seus efeitos indiretos atingem toda a cidade.
Portanto, a realização destas atividades num local tão próximo ao público-alvo tem grande potencial para atingir um amplo
número de pessoas vulneráveis, contribuindo para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico da cidade.
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ATIVIDADES DO ANO DE 2020
Oficinas para Rádio Projeto Shalom – (Janeiro à Agosto de 2020)
Termo de Colaboração 121/2019 (agosto/2019 a agosto/2020)
A meta proposta: Oferecer atendimentos especializados, de um profissional de Educomunicação, para complementar as ações
realizadas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos oferecidos para crianças e adolescentes de 06 a17 anos, para a
faixa etária de 06 a 15 anos abordaremos a questão da inclusão digital, o desenvolvimento da expressão, desenvolvimento da
cultura de paz e respeito, e metodologia de pesquisa digital e criação de conteúdo digital para redação da rádio, para a faixa
etária de 16 a17 anos trabalharemos na captação de comunicadores, formas de expressão, pesquisas de conteúdos, inclusão
digital e temas transversais como: cidadania, gênero e sexualidade, valores de convivência, protagonismo, desenvolvimento de
ideias inovadoras para a comunicação, aprendizado por meio da comunicação, leitura crítica da mídia e desenvolvimento do
pensamento critico dos meios de comunicação, contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, por
meio de pesquisas, entrevistas e documentos que serão realizados pelos usuários, acompanhar 100% dos usuários, realizando
levantamento das necessidades e anseios dos próprios usuários e de suas famílias para as devidas matérias que serão produzidas,
realizar busca ativa de 100% dos usuários que apresentarem ausência ou pouca assiduidade no Projeto, Assessorar 100% dos
colaboradores, dirigentes e voluntários para cumprimento das metas estabelecidas pelo projeto de Educomunicação, contribuir
na construção do plano político pedagógico subsidiando a equipe para o trabalho com temas sociais que envolvam: cidadania,
gênero e sexualidade, valores de convivência, protagonismo, entre outros, buscar novas alternativas de captação de recursos, por
meio da elaboração de projetos que visem à qualificação do serviço.

A meta realizada: Durante o atendimento do Projeto Rádio Web Projeto Shalom, envolvemos a equipe para interagirem com
os temas trabalhados correlacionados com as outras oficinas, realizamos simulações de entrevistas entre os usuários e os
educadores e posteriormente, iniciamos as entrevistas oficiais. Tivemos entrevistas com parceiros e padrinhos do Projeto
Shalom, voluntários do cotidiano e Intercambistas, onde puderam ter uma experiência marcante em executar algumas
entrevistas em espanhol.
Houve o desenvolvimento de redações entre os usuários e a cada dia percebemos que os mesmos estão em condições de
abordarem os mais diversos temas como: democracia, multiculturalidade, saúde bucal com dentistas voluntários no Projeto
Shalom, cidadania e responsabilidade social, gênero e sexualidade, meio ambiente e sustentabilidade, buscando cada vez mais
informações para criarem conteúdos com mais segurança.
Realizamos também a cobertura de eventos externos, como a visita ao Biotério da Fundação ABC, mostrando assim, o
protagonismo dos usuários.
No final do mês março/2020 começamos as atividades no formato de home oficce, devido a pandemia do novo coronavírus e o
decreto estadual de quarentena. Nossa comunicação com as famílias e usuários se mantiveram através das mídias sociais.
Através da Rádio Web, levamos informações importantes a toda comunidade, como as medidas de prevenção da Covid-19, até
então pouco conhecida, auxílio emergencial do governo Federal, programas de merenda em casa das creches e EMEIFs
municipais, lives do Prefeito Paulo Serra com os boletins oficiais Covid-19 de Santo André, entre outras.
O Educomunicador realizou entrevistas de forma online com parceiros e convidados.
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Total de 80 crianças e adolescentes atendidos (mensalmente) no ano de 2020.
Oficinas para Sementes do Bem – (Janeiro à Outubro de 2020)
Termo de Colaboração 126/2019 (Outubro/2019 a Outubro/2020)
A meta proposta: Oferecer atendimentos especializados, de um profissional de meio ambiente, para complementar as ações
realizadas pela instituição, nas oficinas oferecidas para os usuários, estima-se alcançar em torno de 200 usuários entre crianças,
adolescentes, familiares e o entorno da horta, contribuir para que as crianças e adolescentes conheçam todas as formas de
manejo, proteção e acesso ao meio ambiente mesmo na área urbana, estimular as famílias para que participem das atividades de
manejo e implantação das hortas agroecológicas, enquanto protagonistas, na perspectiva de que as mesmas se sintam integradas
ao Projeto e a sua comunidade, contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, por meio de pesquisas,
entrevistas e documentários que serão realizados pelos usuários, acompanhar 100% dos usuários, realizando levantamento das
necessidades e anseios dos próprios usuários e de suas famílias para as devidas expectativas que serão produzidas, realizar
busca ativa de 100% dos usuários que apresentarem ausência ou pouca assiduidade no Projeto, assessorar 100% dos
colaboradores, dirigentes e voluntários para cumprimento das metas estabelecidas pelo Projeto Sementes do bem e buscar novas
alternativas de consumo sustentável para as cidades.

A meta realizada: Atendemos crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos, familiares e comunidade ao em torno, com atividades
voltadas ao manejo e gestão da horta agroecológica, como conscientização do meio ambiente, responsabilidade sustentável,
atual modelo de produção alimentar e o descarte de seus resíduos. Realizamos oficinas lúdicas e interativas abordando temas do
bioma nativo, ciclo do consumo, adubo, plantio e colheita, compostagem e horta vertical com garrafas PETS, além de temas
sobre a agricultura antiga, alimentação saudável, reciclagem, saúde comunitária e o bioma nativo da região em conjunto com
educadores de outras oficinas. Promovemos também, junto aos familiares dos usuários, comunidade e equipe do Projeto
Shalom, a arrecadação de resíduos úmidos e secos para adubação e execução do projeto horta vertical com garrafas PETS,
contribuindo assim, para o fortalecimento do vinculo familiar e comunitário, expondo desse modo, a descoberta de novas
alternativas de consumo sustentável.
No final do mês março/2020 começamos as atividades no formato de home oficce, devido a pandemia do novo coronavírus e o
decreto estadual de quarentena. O Educador ambiental retomou após o fim da fase vermelha em nossa região, com o trabalho
presencial durante 3x na semana para manter os cuidados com a horta, plantio e gravações de vídeos aulas para os usuários que
continuaram as oficinas de forma online. Encerramos a vigência do Projeto Sementes do Bem com a publicação do artigo:
Projeto Sementes do Bem modelo piloto de implementação da horta agro-ecológica do Projeto Shalom.
Nossa comunicação com as famílias e usuários se mantiveram através das mídias sociais. Através da Rádio Web, levamos
informações importantes a toda comunidade, como as medidas de prevenção da Covid-19, até então pouco conhecida, auxílio
emergencial do governo Federal, programas de merenda em casa das creches e EMEIFs municipais, lives do Prefeito Paulo
Serra com os boletins oficiais Covid-19 de Santo André, entre outras.

Total de 250 usuários atendidos (mensalmente) no ano de 2020.
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Auxílio Emergencial – (Outubro à Dezembro de 2020)
Termo de Colaboração 127/2020 (Outubro/2020 a Dezembro/2020)
A meta proposta: Oferecer atendimentos especializados, de um educador de referência e apoio administrativo para
complementar as ações realizadas pela Instituição, nas oficinas e atendimentos oferecidos para os 80 usuários, contribuir para
que os direitos das crianças e adolescentes que utilizam os serviços da Instituição sejam assegurados, por meio das políticas
públicas, estimular as famílias para que participem das atividades virtuais, enquanto protagonistas, na perspectiva de que as
mesmas se sintam integradas ao Projeto, Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, por meio de
eventuais atendimentos e vídeo aulas, orientar as famílias para obtenção de referimento ao Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS do território, Assessorar os colaboradores, dirigentes e voluntários para o cumprimento da legislação referente
ao SUAS e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, orientar os profissionais em relação aos problemas
vivenciados pelos usuários, de modo que garantam uma acolhida virtual e uma escuta afetiva e contribuam para que as crianças
e adolescentes vejam a Instituição como um local protetivo, seguro e confiável, Acompanhar os colaboradores e voluntários que
trabalham no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oferecendo suporte técnico, viabilizando a participação dos
mesmos em capacitações online, palestras e eventos voltados para uma metodologia de trabalho adequada à necessidade dos
usuários através de lives, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, contribuir na construção do
plano político pedagógico subsidiando a equipe para o trabalho com temas sociais que envolvam: cidadania, gênero e
sexualidade, valores de convivência, protagonismo, entre outros, Buscar novas alternativas de captação de recursos, por meio da
elaboração de projetos que visem à qualificação do serviço, efetuar as devidas renovações em tempo hábil, assim como a
manutenção do site, e-mail da Instituição, administração das contas bancárias e outras obrigações administrativas.

A meta realizada: Oferecemos atendimentos as famílias e usuários diariamente através de chamadas de vídeo, ligações
telefônicas e presenciais conforme a necessidade individual, respeitando todas as orientações de cuidado e prevenção da Covid19. As oficinas foram realizadas por grupos através de chamada de vídeo, onde houve a interação dos 80 usuários diariamente.
Realizamos pesquisas com as famílias para acompanhamento das dificuldades e necessidades das famílias e usuários durante
esse período de pandemia, as famílias participaram de pesquisas de saúde mental e emocional da Fundação ABC, levamos até
as famílias vídeos explicativos sobre assuntos diversos, como: prevenção e cuidados devido a pandemia, políticas públicas em
tempos de Covid-19, apoio emocional e financeiro, prevenções, orientações e denúncias de exploração infantil e violência
doméstica, violação contra a mulher, entre outros, levamos também lives sobre cultura, lazer, capacitações para jovens e
adultos, cine pipoca online através de aplicativos como google meet e todo suporte técnico necessário para a participação dos
usuários.
Realizamos através do apoio administrativo renovações de certificações, manutenções do site da Instituição, administração das
contas bancárias e contas a pagar, bem como todo andamento burocrático e obrigações que envolvem uma Instituição e seu
administrativo.

Total de 80 crianças e adolescentes atendidos (mensalmente) no ano de 2020.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO ANO DE 2020

Entrevista Rádio Web - (Jan/2020) Entrevista com o intercambista boliviano voluntário no Projeto Shalom Franco Lizandro,
jovem liderança universitária veio através da AIESEC para um intercambio em instituições do terceiro setor pelo mundo.
Total de 234 pessoas alcançadas neste evento no ano de 2020
Visita ao Biotério da Fundação ABC – (Jan/2020) Atividade externa de visita dos usuários da Instituição ao Biotério da
Fundação do ABC para conhecimento e interação com a biodiversidade.
40 usuários presentes + 528 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais, total de 568 pessoas alcançadas neste evento no
ano de 2020
Intercâmbio AIESEC – (Jan/2020) Intercâmbio de 30 dias com a colombiana voluntária no Projeto Shalom Antônia Agudelo,
jovem liderança universitária veio através da AIESEC para um intercambio em instituições do terceiro setor pelo mundo.
80 usuários presentes + 165 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais, total de 245 pessoas alcançadas neste evento no
ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jan/2020) Entrevista com intercambista colombiana voluntária no Projeto Shalom Antônia Agudelo,
jovem liderança universitária veio através da AIESEC para um intercambio em instituições do terceiro setor pelo mundo.
Total de 100 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jan/2020) Entrevista com intercambista boliviana voluntária no Projeto Shalom Lupita Ortiz, jovem
liderança universitária veio através da AIESEC para um intercambio em instituições do terceiro setor pelo mundo.
Total de 160 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Jan/2020) Posse da coordenadora geral da Ação
Cristã Comunitária do Brasil – Projeto Shalom Priscilla Gomes como conselheira titular no Conselho Municipal de Assistência
Social do município de Santo André, para deliberação de processos, monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do
município de Santo André.
Total de 450 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020

Palestra gravidez na adolescência– (Fev/2020) No dia 04/02 tivemos uma palestra para os usuários da instituição, abordando
o tema “Prevenção da gravidez na adolescência” com a médica cubana Doutora Vanicey Martinez.
80 usuários presentes + 340 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais, total de 420 pessoas alcançadas neste evento no
ano de 2020
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Intercâmbio AIESEC – (Fev/2020) Intercâmbio de 30 dias com a colombiana voluntária no Projeto Shalom Angie Caroline
Lamprea Florez, jovem liderança universitária veio através da AIESEC para um intercambio em instituições do terceiro setor
pelo mundo.
80 usuários presentes + 444 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais, total de 524 pessoas alcançadas neste evento no
ano de 2020
Palestra Preventiva e Triagem de Saúde Bucal – (Fev/2020) – Recebemos uma equipe de Dentistas voluntários, Doutora
Beatriz Noale e sua equipe que de forma lúdica fizeram uma palestra preventiva de saúde bucal e uma triagem de atendimento
futuro com as famílias atendidas.
80 usuários presentes + 1.016 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais, total de 1.096 pessoas alcançadas neste evento
no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Fev/2020) Entrevista com Karatecas – atletas do Karatê – Almir Machado e Carlos Eduardo, para
apresentar um pouco mais sobre o esporte e incentivar as crianças e adolescentes do Projeto Shalom a praticarem esportes para
um estilo de vida mais saúdavel.
Total de 623 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação FEASA – (Fev/2020) – Capacitação com a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André FEASA como
tema: Obrigações administrativas e Contábeis para as OSCs.
Total de 50 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Palestra 8 Elementos – (Fev/2020) – Recebemos a equipe da ONG 8 Elementos, que realizaram a palestra educativa com as
crianças e adolescentes da instituição, abordando temas como: reciclagem e consciência ambiental.
Total de 80 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020.
Entrevista Rádio Web – (Fev/2020) Entrevista com a equipe da ONG 8 Elementos, abordando temas como: reciclagem e a
importância da consciência ambiental para nossa comunidade e sociedade como um todo.
Total de 562 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação FEASA – (Fev/2020) – Capacitação e Integração com a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André
FEASA como tema: Propostas de temas para 2020.
Total de 50 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Encontro de Rede CRAS – (Fev/2020) – Encontro de rede no Centro de Referência de Assistência Social – Vila Luzita, com
os técnicos e assistentes sociais das instituições do território referenciado com o tema: Identificar e Reconhecer Relações.
Total de 40 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
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Evento externo CRAS – (Mar/2020) – Evento no Centro de Referência de Assistência Social – Jardim Cristiane em
comemoração ao dia das mulheres, com cortes de cabelo e esmaltação de unhas de forma gratuita para a comunidade.
Total de 80 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Consórcio Intermunicipal Grande ABC – (Mar/2020) – Formação Regional para trabalhadores do SUAS com orientações e
explanação sobre o censo SUAS.
Total de 150 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020

14/03 - Todas as atividades presenciais foram suspensas devido a pandemia do novo coronavírus.

16/03 - Iniciamos a suspenção gradativa dos usuários e orientações e informações sobre a pandemia e protocolos de
cuidados da COVID-19, causado pelo novo coronavírus.
23/03 – Iniciamos todas as atividades em Home Office como medida protetiva em razão da pandemia.
Arrecadações – (Abr/2020) – Arrecadamos alimentos e produtos de higiene pessoal para distribuição entre as família assistidas
pela instituição e comunidade ao entorno.
Total de 150 famílias alcançadas neste evento no ano de 2020

Orientações de protocolos – (Abr/2020) – Através da Rádio Web a assistente social do Projeto Shalom Elisandra Lino, gravou
uma mídia com orientações às famílias referente a pandemia.
Total de 150 famílias alcançadas de forma direta e público das mídias sociais neste evento no ano de 2020
Palestrante motivacional – (Abr/2020) – Através da Rádio Web, o Pastor Luís e Elaine da APEC, liderança religiosa, gravou
uma mídia com uma reflexão de solidariedade e esperança para as famílias e comunidade no contexto da pandemia.
Total de 150 famílias alcançadas de forma direta e público das mídias sociais neste evento no ano de 2020
Formação online – (Abr/2020) – Formação online oferecida pela Associação Brasileira de Educação Online Abeline, em que o
Educomunicador Leandro Fernandes participou, com o tema: “Oratória e apresentação em público e fundamentos do
jornalismo”.
Total de 80 crianças e adolescentes alcançados de forma indireta neste evento no ano de 2020
Formação online – (Mai/2020) – Formação online oferecida pela Associação Brasileira de Educação Online Abeline, em que o
Educador ambiental Michael Rodrigo Garcia participou, com o tema: “Agricultura familiar”.
Total de 80 crianças e adolescentes alcançados de forma indireta neste evento no ano de 2020
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Formação online – (Mai/2020) – Formação online oferecida pela Associação Brasileira de Educação Online Abeline, em que o
Educomunicador Leandro Fernandes participou, com o tema: “Trabalho e Sociabilidade”.
Total de 80 crianças e adolescentes alcançados de forma indireta neste evento no ano de 2020
Formação online – (Mai/2020) – Formação online oferecida pela Associação Brasileira de Educação Online Abeline, em que o
Educomunicador Leandro Fernandes participou, com o tema: “Jornalismo digital”.
Total de 80 crianças e adolescentes alcançados de forma indireta neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Mai/2020) Entrevista com o Coordenador de Projetos do Instituto Abaré Thiago Gallo, abordando
temas de grande importância para comunidade como movimentos sociais.
Total de 268 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Evento externo - (Mai/2020) Participação do Presidente da Ação Cristã Comunitária do Brasil – Projeto Shalom no programa
Jogada de fé, para divulgação e buscativa de novas parcerias para o Projeto.
Total de 300 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais + público da emissora EcoTv NET neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Mai/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de máscaras de tecido e kits de higiene pessoal para o
combate e prevenção a pandemia decorrente do novo coronavírus, para as famílias atendidas na região do bairro Jardim Santo
André.
Total de 50 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Sementes do Bem – (Mai/2020) – Durante todo o mês o educador ambiental realizou vídeo aulas, lives e álbuns fotográficos
com descrições para as crianças e adolescentes e comunidade ao entorno.
Total de 2.500 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais nas lives e vídeo aulas no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com o empresário Thiago Faria proprietário da empresa FrioClimat ar
condicionados, abordando temas sobre a empresa que é uma das maiores parceiras da Ação Cristã Comunitária do Brasil –
Projeto Shalom.
Total de 628 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com jornalista, palestrante e ativista social Ronaldo Denardo, através do
aplicativo instagram abordando temas sobre direitos dos portadores de deficiência física e a importância da inclusão em nossa
sociedade.
Total de 278 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
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Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com a Suemy Florentino, diretora geral do Instituto Salvar de Mongaguá,
abordando temas sobre desenvolvimento de projetos sociais.
Total de 474 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com Ângelo Cope do Projeto Mais Vida, abordando temas sobre
desenvolvimento de projetos sociais.
Total de 1.600 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com os conselheiros fiscais da Ação Cristã Comunitária do Brasil – Projeto
Shalom Emanuel Souza e Vanessa Faria, explanando mais sobre as funções do conselho fiscal de uma instituição.
Total de 100 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com empresário do ramo alimentício e coordenador de Projeto sociais Alex de
Oliveira da cidade de Itanhaém, entrevista se tratou de uma troca de informações de como fomentar projetos sociais.
Total de 127 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com Carlos Paladini, empresário da Viniltrolas, entrevista sobre cultura
musical, apresentou sua coleção de vinil e como se apaixonou por esse mundo.
Total de 638 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Jun/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias atendidas pela
instituição e comunidade.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Projeto todos com máscaras – (Jun/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de máscaras de tecido produzidas pelo
Instituto Ecotece para combate e prevenção a pandemia decorrente do novo coronavírus, para as famílias atendidas pela
instituição e comunidade.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jun/2020) Entrevista com Toninho da Bougival, líder comunitário e pré candidato a vereador de
Santo André, entrevista sobre a importância da execução de projetos sociais dentro da comunidade.
Total de 910 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
PRÉ CONFORP – FEASA online - (Jun/2020): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto Shalom. Evento
realizado pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Vivendo e Aprendendo, histórias escritas a
várias mãos.
Total de 15 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2020
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Sementes do Bem – (Jun/2020) – Durante todo o mês o educador ambiental realizou vídeo aulas, lives e álbuns fotográficos
com descrições para as crianças e adolescentes e comunidade ao entorno.
Total de 2.500 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais nas lives e vídeo aulas no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com o vereador de Santo André Lucas Zacarias, entrevista sobre as funções e
obrigações de um vereador e sobre o Projeto Shalom.
Total de 50 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com o advogado trabalhista da Confistec Assessoria Contábil Jonatas
Marcelino, entrevista abordando temas sobre direitos, leis contábeis e sobre a empresa que é uma parceira da Ação Cristã
Comunitária do Brasil – Projeto Shalom.
Total de 50 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Jul/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias atendidas pela
instituição e comunidade.
Total de 300 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com Roselane Leal, Roberta Leal e Rosangela Oliveira da Instituição Brilho do
Sol, entrevista abordando temas sobre as dificuldade enfrentadas em decorrência da pandemia no âmbito social.
Total de 974 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação online FEASA – (Jul/2020) – Capacitação e Integração com a Federação das Entidades Assistenciais de Santo
André FEASA como tema: Papel das Organizações Sociais na desconstrução do Racismo.
Total de 50 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com Gilvan Mendonça ex Secretário de turismo de Rio Grande da Serra e
Eliana Dias gestora de Projetos Sociais, entrevista abordando temas sobre a importância de implantação de Projetos Sociais nas
cidades.
Total de 1.100 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com Graciliano, Jota e Antônio, entrevista abordando temas sobre Projetos
Sociais.
Total de 664 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Palestra sobre marketing – (Jul/2020) Palestra com o tema de marketing e captação de recursos com Graciliano para toda
equipe do Projeto Shalom.
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Total de 15 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com Gleibson Silva pré-candidato a vereador da cidade de São Paulo, entrevista
abordando temas sobre Políticas públicas.
Total de 554 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com Magda Blandino e Carlos Paladini padrinhos do Projeto Shalom, entrevista
abordando temas sobre a história do casal e como é ser padrinho do Projeto, incentivando assim outras pessoas a se apadrinhar
também.
Total de 579 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Jul/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de recarga de botijão de gás para as famílias atendidas
pela instituição e comunidade.
Total de 15 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com Enildo Balbuena da Instituição Chapecoense de Mongaguá, entrevista
abordando sobre o Projeto Doar é um Dom.
Total de 3.402 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com kleytom Frigato, pré-candidato a vereador na cidade de Diadema,
entrevista abordando sobre Políticas públicas e Projetos Sociais.
Total de 1.808 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação online FEASA – (Jul/2020) – Capacitação e Integração com a Federação das Entidades Assistenciais de Santo
André FEASA como tema: Alternativas legais para redução de custos com RH nas organizações sociais.
Total de 188 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Capacitação online Ficar de Bem CRAMI – (Jul/2020) – Capacitação e Integração com a Ficar de Bem CRAMI e Núcleo
Venha Conosco como tema: Pedagogia do dia a dia, rompendo o ciclo de violência, o pepal da escola perante o enfrentamento à
violência.
Total de 358 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Jul/2020) Entrevista com Vêroncia Falcão, entrevista abordando sobre Projetos Sociais.
Total de 332 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
30 anos de ECA – (Jul/2020) – campanha de conscientização e comemoração dos 30 anos do ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente - um marco na Politica publica que defende os direitos dos mesmos.
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Total de 320 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Sementes do Bem – (Jul/2020) – Durante todo o mês o educador ambiental realizou vídeo aulas, lives e álbuns fotográficos
com descrições para as crianças e adolescentes e comunidade ao entorno.
Total de 2.500 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais nas lives e vídeo aulas no ano de 2020
Ação Social – (Ago/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias atendidas pela
instituição e comunidade.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Palestra online – (Ago/2020) Palestra com o tema: “Controle emocional durante a crise”, oferecida pela empresa FG Company
Seguros.
Total de 380 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Ago/2020) Entrevista com Germano Miguel empreendedor de Cajati, entrevista abordando sobre
Políticas públicas e Projetos Sociais.
Total de 1.276 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Live Sementes do Bem – (Ago/2020) Live com o educador ambiental, com o tema: “Cenário da política de sementes e avanços
da monocultura”.
Total de 6.500 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Ago/2020) Entrevista com vice prefeito de Santo André Luiz Zacarias e o pré-candidato a vereador
de São Caetano do Sul Felipe Zacarias, entrevista abordando sobre planos de trabalho e Políticas públicas.
Total de 2.624 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação online Iniciativa da Asec Brasil – (Ago/2020) – Capacitação e Integração com a Movimento saber lidar
Promovendo a saúde mental e bem estar como tema: Os lutos da pandemia, dores e superações.
Total de 200 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Palestra online FEASA – (Ago/2020) Palestra com a Doutora Denise Schoeps pediatra docente da Fundação ABC, abordando
o tema: “Cuidados com a saúde e fortalecimento de vínculos em tempo de pandemia”.
Total de 50 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Live FEASA – (Ago/2020) Live com a Federação das Entidades de Assistenciais de Santo André, abordando o tema: “Saúde
emocional nos tempo de pandemia”.
Total de 115 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
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Capacitação online PAULUS – (Ago/2020) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: A convivência social e comunitária no distanciamento social.
Total de 15 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2020
Capacitação online Ficar de Bem CRAMI – (Ago/2020) – Capacitação e Integração com a Ficar de Bem CRAMI e Núcleo
Venha Conosco como tema: Proteção ou exposição, a dura realidade de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.
Total de 128 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Ago/2020) Entrevista com Juliana Dourado representante da MotoGirls 013 da baixada santista,
parceira do Projeto Shalom, entrevista abordando sobre o Moto clube e Projetos sociais.
Total de 2.130 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Entrevista Rádio Web – (Ago/2020) Entrevista com o Mestre Almir Machado da Associação Os Leões do Karatê, entrevista
abordando sobre Artes Marciais como Karatê e a importância de se exercitar e o Projeto Social Os Leões do Karatê.
Total de 851 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Sementes do Bem – (Ago/2020) – Durante todo o mês o educador ambiental realizou vídeo aulas, lives e álbuns fotográficos
com descrições para as crianças e adolescentes e comunidade ao entorno.
Total de 15.000 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais nas lives e vídeo aulas no ano de 2020
Momento resgate das brincadeiras online – (Ago/2020) – Momentos de interação através das mídias sociais com as famílias e
crianças atendidas pela instituição, para estimular a socialização em casa nos tempos de pandemia.
Total de 150 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação online Instituto Ensina – (Set/2020) – Capacitação e Integração com Instituto Ensina como tema: Ferramentas
do Marketing Digital terceiro Setor.
Total de 18 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Capacitação online PAULUS – (Set/2020) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: A convivência social e comunitária no distanciamento social (4 Quartas-feiras de capacitação)
Total de 15 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2020
Campanha Setembro Amarelo – (Set/2020) Nós do Projeto Shalom realizamos em nossas mídias sociais uma campanha da
conscientização e da importância do setembro amarelo à prevenção ao suicídio.
Total de 490 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
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Ação Social – (Set/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias atendidas pela
instituição e comunidade.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Live Sementes do Bem – (Set/2020) Live com o educador ambiental no canal Consumo Consciente ABC, com o tema:
“Políticas públicas para hortas urbanas no ABC”.
Total de 250 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Seminário online FPETI-PPR – (Set/2020) – Participação da Coordenação técnica com a FPETI-PPR Fórum de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil – De Presidente Prudente e Região, como tema: Trabalho Infantil.
Total de 15 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Sementes do Bem – (Set/2020) – Durante todo o mês o educador ambiental realizou vídeo aulas, lives e álbuns fotográficos
com descrições para as crianças e adolescentes e comunidade ao entorno.
Total de 3.000 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais nas lives e vídeo aulas no ano de 2020
Oficina de arte terapia online – (Set/2020) – Oficinas de arte terapia online com o tema das emoções, onde realizamos
chamadas de vídeos de pequenos grupos com os usuários do Projeto Shalom para trabalharmos as emoções em tempos de
pandemia.
Total de 80 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
Momento resgate das brincadeiras online – (Set/2020) – Momentos de interação através das mídias sociais com as famílias e
crianças atendidas pela instituição, para estimular a socialização em casa nos tempos de pandemia.
Total de 150 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação online PAULUS – (Out/2020) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: A convivência social e comunitária no distanciamento social (4 Quartas-feiras de capacitação).
Total de 15 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2020
Live FEASA – (Out/2020) Live com a Federação das Entidades de Assistenciais de Santo André, abordando o tema:
“Pedagogia da cooperação e seus caminhos para uma cultura não violenta”.
Total de 106 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Out/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias atendidas pela
instituição e comunidade.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
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Ação Social – (Out/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de brinquedos e doces em comemoração ao dia das
crianças atendidas pela instituição e comunidade.
Total de 500 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
Campanha Outubro Rosa – (Out/2020) Nós do Projeto Shalom realizamos em nossas mídias sociais uma campanha da
conscientização e da importância da prevenção do câncer de mama.
Total de 206 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação online Instituto Ensina – (Out/2020) – Capacitação e Integração com Instituto Ensina como tema: Mobilização
de recursos.
Total de 18 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Out/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias do município de
Diadema.
Total de 20 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Sementes do Bem – (Out/2020) – Durante todo o mês o educador ambiental realizou vídeo aulas, lives e álbuns fotográficos
com descrições para as crianças e adolescentes e comunidade ao entorno.
Total de 3.000 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais nas lives e vídeo aulas no ano de 2020
Oficina de arte terapia online – (Out/2020) – Oficinas de arte terapia online com o tema das emoções, onde realizamos
chamadas de vídeos de pequenos grupos com os usuários do Projeto Shalom para trabalharmos as emoções em tempos de
pandemia.
Total de 80 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
Momento resgate das brincadeiras online – (Out/2020) – Momentos de interação através das mídias sociais com as famílias e
crianças atendidas pela instituição, para estimular a socialização em casa nos tempos de pandemia.
Total de 150 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Cine Pipoca online – (Out/2020) – Oficina de contação de histórias online através de aplicativo google meet para interação das
crianças, adolescente e familiares como forma de fortalecer os vínculos. Oferecemos kits de pipoca e doces como incentivo para
a participação de todos.
Total de 80 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
Palestra online FEASA – (Nov/2020) Palestra com a Doutora Denise Schoeps pediatra docente da Fundação ABC, abordando
o tema: “Saúde mental - Cuidados com a saúde e fortalecimento de vínculos em tempo de pandemia”.
Total de 50 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
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Publicação artigo Projeto Sementes do Bem – (Nov/2020) – Publicação do artigo do Projeto Sementes do Bem em nossas
redes e mídias sociais, tema: “Modelo Piloto de implementação da horta agroecológica do Projeto Shalom”.
Total de 300 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Capacitação online PAULUS – (Nov/2020) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: Antigos temas e novas abordagens para convivência e o vínculo na pandemia e no digital.
Total de 15 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2020
Live FEASA – (Nov/2020) Live com a Federação das Entidades de Assistenciais de Santo André, abordando o tema:
“Encarando os desafios da pandemia”.
Total de 15 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Nov/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias atendidas pela
instituição e comunidade.
Total de 100 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Oficina de musicalização online – (Nov/2020) – Oficina de musicalização online com o convidado Jonatas, tocando Saxofone
e apresentando mais curiosidades sobreo instrumento.
Total de 287 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Campanha Novembro Azul – (Nov/2020) Nós do Projeto Shalom realizamos em nossas mídias sociais uma campanha da
conscientização e da importância da prevenção do câncer de próstata.
Total de 418 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Campanha Consciência Negra – (Nov/2020) Nós do Projeto Shalom realizamos em nossas mídias sociais uma campanha de
combate e da conscientização de pensarmos sobre conceitos e pré-conceitos sobre a diferença de raças.
Total de 400 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Momento resgate das brincadeiras online – (Nov/2020) – Momentos de interação através das mídias sociais com as famílias e
crianças atendidas pela instituição, para estimular a socialização em casa nos tempos de pandemia.
Total de 150 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Cine Pipoca online – (Nov/2020) – Oficina de contação de histórias online através de aplicativo google meet para interação das
crianças, adolescente e familiares como forma de fortalecer os vínculos. Oferecemos kits de pipoca e doces como incentivo para
a participação de todos.
Total de 80 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
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Ação Social – (Dez/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias do município de
Diadema.
Total de 20 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Dez/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de brinquedos e ração de animais em comemoração ao
dia das crianças do Vale do Ribeira, Cajati e Ilha Comprida.
Total de 50 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Dez/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de lenços destinados as mulheres que estão em
tratamento decorrido de câncer, em parceria com o Rotary Club de Diadema, as doações foram entregues à FEASA.
Total de 10 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2020
Campanha ONG 8 Elementos – (Dez/2020) Em parceria com a ONG 8 Elementos, realizamos uma campanha de
conscientização de reciclagem e meio ambiente com os usuários da Instituição.
Total de 400 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Ação Social – (Dez/2020) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2020
Momento resgate das brincadeiras online – (Dez/2020) – Momentos de interação através das mídias sociais com as famílias e
crianças atendidas pela instituição, para estimular a socialização em casa nos tempos de pandemia.
Total de 150 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2020
Cine Pipoca online – (Dez/2020) – Oficina de contação de histórias online através de aplicativo google meet para interação das
crianças, adolescente e familiares como forma de fortalecer os vínculos. Oferecemos kits de pipoca e doces como incentivo para
a participação de todos.
Total de 80 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
Sacolinha de Natal – (Dez/2020) –Com a parceria de pessoas físicas que se prontificaram a ser padrinhos e madrinhas de natal,
conseguimos distribuir sacolinhas de natal para aproximadamente 200 crianças e adolescentes atendidos pela instituição.
Total de 200 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
Sacolinha Voluntários por amor – (Dez/2020) – Com a parceria com voluntários por amor, conseguimos distribuir sacolinhas
de natal e almoço com sobremesa para aproximadamente 250 crianças e adolescentes dos arredores da Instituição.
Total de 250 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2020
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Devido à pandemia que enfrentamos desde março/2020 os atendimentos do exercício do ano de 2020 foram entre presenciais e
interações em nossas mídias sociais, além de aplicativos utilizados para capacitações, oficinas e reuniões que atingem um maior
alcance.

Total de atendimento realizados no exercício de 2020: 77.456

Santo André, 15 de março de 2021.

__________________________________
Adm. David Teixeira dos Santos
Presidente do Projeto Shalom
CRA/SP 115042
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