RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 20 21
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 Universidade na Comunidade – (janeiro/2021 à dezembro/2021)
Termo de Colaboração 161/2021 (setembro/2021 à janeiro/2022)
A meta proposta:
Fortalecer o vínculo com os adolescentes em situação de vulnerabilidade social que residem nos bairros adjacentes às duas
unidades do Projeto Shalom, através de um curso preparatório gratuito voltado aos estudantes da rede pública que estão cursando
o 2º e 3º ano do Ensino Médio e que pretendem participar do Enem.
Elaborar material didático especifico para revisão e treino, adequado às exigências do Enem;
Oferecer um curso preparatório gratuito para das orientações e acompanhamento para adolescentes que participarão do Enem;
Proporcionar ao participante as ferramentas necessárias para Dominar Linguagens, Compreender Fenômenos, Enfrentar
Situações-problema, Construir Argumentação e Elaborar Propostas, desenvolvendo valores que resultem na consciência das
responsabilidades de cidadão e da convivência democrática, promovendo a formação integral do adolescente. Considerando as
competências gerais esperadas, agrupadas nas dimensões que se seguem, presume-se que o participante ai final do projeto seja
comprometido e capaz de: Na dimensão política – avaliar criticamente a sua realidade social e participar da tomada de decisões a
respeito dos rumos da sociedade como um todo, a partir da consciência de seu papel. Na dimensão social – promover uma prática
educativa que identifique e leve em conta as características de seu meio de atuação, suas necessidades e desejos. – dominar e
atualizar-se a respeito dos conhecimentos das mais diversas áreas, assim como perceber e realizar a articulação desses saberes
com o contexto mais amplo da cultura. Na dimensão pessoal e profissional – gerenciar seu próprio desenvolvimento profissional,
adotando uma postura de disponibilidade e flexibilidade para mudanças.
Divulgar existência de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, em funcionamento na cidade de Santo André.

A meta realizada: Em 28 de setembro de 2021, foi iniciada a vigência do Termo de Colaboração nº161/2021, então
imediatamente contratamos os dois gestores – de atividades administrativas e de atividades acadêmicas – para iniciar planejamento
das atividades. Formato do curso, entrevistar e selecionar educadores, além disso, contratamos rapidamente os serviços gráficos
necessários para a divulgação do projeto, essencial para a busca de candidatos dentro do município de Santo André, sendo que
colocamos 02 faixas na fachada de nossas unidades nas comunidades prioritárias e distribuímos 2.500 folders pela região e
colocamos 25 cartazes em locais de ampla circulação. O esforço de divulgação também ocorreu de forma virtual, nas redes sociais
da OSC, envio para as listas de WhatsApp da OSC e enviando e-mails para diversas escolas públicas de Ensino Médio de Santo
André. Ocorre que, após 22 dias de trabalho árduo constatamos que não seria possível atingir o número previsto, qual seja: 120
(cento e vinte) jovens de até 17 anos, moradores da cidade de Santo André interessados em participar do curso. Em nosso
entendimento, os principais fatores que justificam essa situação são:
1. O curso foi planejado inicialmente para a modalidade presencial, já que a realidade dos jovens assistidos pela OSC, público
prioritário deste projeto são os que se enquadram em situação de vulnerabilidade social, portanto sem equipamentos e serviços
em suas residências que possibilitem o acesso a cursos online, o fato de a modalidade ter sido alterada de presencial para online
foi decisiva para gerar desinteresse por parte dos jovens já assistidos pela OSC e por seus familiares e conhecidos;
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2. A prova do ENEM será realizada em 21 e 28 de novembro de 2021, conforme constava no planejamento do projeto “...tendo
em vista que a prova do Enem está prevista para acontecer em Novembro de 2021. A duração de três meses para o curso
preparatório é suficiente, pois se trata de revisão de conteúdo aprendido durante as aulas do Ensino Médio, de forma a consolidar
o conteúdo e sanar dúvidas, além de ser uma forma de preparação para a prova, efetuando simulados, fazendo com que os
participantes se acostumem com o tempo e o estilo da prova. No quarto mês será realizado um período de pós prova para análise
geral, quais foram as dificuldades e deficiências dos participantes.”, portanto, no primeiro mês houve tempo para entrevistar e
selecionar os educadores e elaborar um curso prévio que fosse suficiente em tão exíguo prazo, no entanto, o fato da vigência ter
iniciado no final de Setembro provocou desinteresse por parte do público alvo, devido a proximidade com a data de realização do
exame;
3. As inscrições para o ENEM ocorreram-no período de 30 de junho a 14 de julho de 2021, portanto, não há mais tempo para
estimular os jovens a se inscrevem no ENEM 2021, além disso, neste ano “o Inep registrou o menor número de inscritos desde
2005”1 comprovando que o desinteresse pela continuidade nos estudos via ENEM é um problema geral da sociedade brasileira;
4. A situação dos jovens brasileiros é de desesperança, conforme relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento “a
pesquisa monitorou as condições acadêmicas e econômicas proporcionadas por 18 nações durante o ensino remoto e o impacto
da crise sanitária da Covid-19 na vida escolar. Em números totais, a educação brasileira foi a segunda mais afetada pelos
desdobramentos da Covid-19 na América Latina ficando atrás somente do México. Com esses aumentos, a região acumula agora
1,5 milhão de jovens longe dos estudos.”2 , a evasão escolar, em especial de jovens cursando o Ensino Médio está grave em nosso
país,
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educação;

1

Fonte:

https://g1.globo.com/educacao/enem/2021/noticia/2021/09/27/enem-2021-tem-280145-novosparticipantes-apos-reabertura-deinscricoes-para-isentos.ghtml 2 Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/primeiro-ano-da-pandemia-levou-172-mil-alunosa-deixarem-aescola-no-brasil/
5. A crise sanitária devido ao COVID-19 provocou crise econômica, como consequência, diversos jovens abandonaram os
estudos para trabalhar, obrigados a auxiliar suas famílias a conseguir o sustento para seus lares, essa é uma situação
complexa, que exigirá um conjunto de políticas públicas para reverter o desestímulo e desesperança com a educação;
6. Finalmente, o Governo do Estado ordenou o retorno total das aulas presenciais até no máximo 03 de novembro de 2021,
provocando mais um reviravolta na vida dos jovens do Ensino Médio, que precisaram reorganizar suas rotinas para o retorno ao
ensino presencial, desestimulando que insiram novas atividades em seu dia a dia, já que não houve um grande período de
planejamento para as famílias se organizarem para este retorno.
Diante de todo o exposto, visando o melhor uso dos recursos obtidos com o Imposto de Renda PF/PJ 2019/2020 dos
parceiros, solicitamos a RESCISÃO do projeto “Universidade na Comunidade”, justificamos que nossa meta é efetivar
políticas públicas que realmente melhorem a situação de nosso município e ao identificar que os recursos não gerariam os
resultados esperados, preferimos deixar o valor para que o FUMCAD aplique de outra forma, possibilitando maior impacto
positivo. Importante ainda, reiterar que os motivos elencados para o presente pedido de rescisão estão englobados dentro da
teoria da imprevisão, quando surgem fatos extraordinários que afetam o cumprimento das obrigações contratuais de umas das
partes, tornando inviável sua devida execução, sem que haja qualquer responsabilidade, ação ou omissão da parte solicitante da
rescisão, por se tratar de fato imprevisível e de consequências incalculáveis. Segundo o Professor Hely Lopes Meirelles (2003,
p. 230), a teoria da imprevisão consiste:
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[...] no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a
elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua
revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. [...] a fim de que sua execução se
realize sem a ruína do contratado, na superveniências de fatos não cogitados pelas partes[...].3
(grifo nosso)

Relembramos ainda, a cláusula sobre “Restituição de saldo financeiro remanescente” no Termo de Colaboração nº 161/2021 onde
está estipulado:
Cabe à ENTIDADE, quando da conclusão ou na rescisão da PARCERIA, providenciar a
devolução ao MUNICÍPIO dos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações realizadas. A devolução deverá ser efetuada no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias... (grifo nosso) 3 Fonte: MEIRELLES, Helly Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 28ª ed. São Paulo: Malheiros. 2003.

Não houve atendimentos para este projeto no ano de 2021.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO ANO DE 2021

Ação Social – (Jan/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas e produtos de higiene pessoal, para as
famílias atendidas pelo Projeto Shalom nem suas 2 unidades.
Total de 150 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Jan/2021) - Reunião de 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 25 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Jan/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 25 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Entrevista SESC São Caetano do Sul – (Jan/2021) Entrevista realizada pelo Sesc da cidade de São Caetano do Sul em nossa
horta agro ecológica com a participação do biólogo responsável pelo Projeto Sementes do Bem Projeto Shalom Michael Garcia,
no programa “Caminhos da Agricultura ABCDMRR”.
Total de 135 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
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Oficina de musicalização online – (Jan/2021) – 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 através da oficina online de
musicalização com o tema: “Samba do mexe-mexe”.
Total de 93 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Momento resgate das brincadeiras online – (Fev/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento resgate das brincadeiras: “Estimulo com a natureza – roda cantada com a música: Alecrim”.
Total de 80 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Feijoada Solidária – (Fev/2021) Almoço beneficente em prol de geração de renda para a manutenção das oficinas do Projeto
Shalom.
Total de 623 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Capacitação online SEMASA – (Fev/2021) – Capacitação online – curso pocket SEMASA: “Bem-me-quer, vivenciando a
natureza na infância”.
Total de 30 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Fev/2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Fev/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 25 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Encontro online SEBRAE e FEASA – (Fev/2021) Encontro virtual de articulação realizada entre o SEBRAE e a Federação das
Entidades Assistenciais de Santo André FEASA para parceria com o Terceiro Setor.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Reunião SCAS – Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Santo André– (Fev/2021) – Reunião entre as entidades
assistenciais de Santo André e a Secretaria de Cidadania e Assistência Social no município de Santo André para orientação dos
protocolos de retorno das atividades presenciais.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
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Podcast Rádio Projeto Shalom – (Fev/2021) – Podcast na Rádio Projeto Shalom com o Educador Social Abner Firmino e os
convidados Ananda Mota e Victor Miquéias com o tema: “Monetizando a Paixão, hobbies e Obrigações, o que a escola não te
ensinou?
Total de 68 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Live ACAESP – (Fev/2021) – Live com a participação do Presidente da Instituição do Projeto Shalom David Teixeira dos
Santos: ACAESP nas cidades: Terceiro Setor.
Total de 117 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Momento resgate das brincadeiras online – (Fev/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento resgate das brincadeiras: “Roda cantada com a música: Meu limão, meu limoeiro”.
Total de 105 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Mar/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas e produtos de higiene pessoal, para as
famílias atendidas pelo Projeto Shalom nem suas 2 unidades.
Total de 150 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Mar/2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Mar/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 25 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Capacitação online – (Mar/2021) – Capacitação online EMEA– oficina artesanal, mulheres inspiradoras na preservação do meio
ambiente, fitoterapia para o bem estar feminino, cosméticos naturais: os recursos da natureza utilizados pelas mulheres ao longo
do tempo, água, a essência da vida: ambientes aquáticos e sua importância.
Total de 293 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
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Espetáculo Teatral live – (Mar/2021) – Compartilhamento de live com espetáculo teatral “São Paulo de tantas histórias” da
Cia Luar Noar – Fábrica de cultura 4.0, para momentos de interação através das nossas mídias sociais com as famílias e crianças
atendidas pela instituição.
Total de 42 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Espetáculo Teatral live – (Mar/2021) – Compartilhamento de live com espetáculo teatral “A última arvore” da Cia Pia Fraus –
Fábrica de cultura vila Curuçá, para momentos de interação através das nossas mídias sociais com as famílias e crianças
atendidas pela instituição.
Total de 58 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Espetáculo Teatral live – (Mar/2021) – Compartilhamento de live com espetáculo teatral “São Paulo de tantas histórias” –
Fábrica de cultura vila Curuçá, para momentos de interação através das nossas mídias sociais com as famílias e crianças
atendidas pela instituição.
Total de 49 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Encontro online FEASA – (Mar/2021) Encontro virtual realizado pela Federação das Entidades Assistenciais de Santo André
FEASA com o tema de troca de experiências entre Organizações da Sociedade Civil.
Total de 60 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Abr/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas e produtos de higiene pessoal, para as
famílias atendidas pelo Projeto Shalom nem suas 2 unidades.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Abr/2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Abr/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 25 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Capacitação online psicotraumatologia – (Abr/2021) – Capacitação online de Psicotraumatologia – oferecido pelo Núcleo de
Psicotraumatologia do ABC – CSHH – Centro Social Heliodor Hesse.
Total de 20 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
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Live SEBRAE e FEASA – (Abr/2021) - Live realizada entre o SEBRAE e a Federação das Entidades Assistenciais de Santo
André FEASA com o tema: “A importância da proteção de dados para as Organizações do Terceiro Setor – Uma Conversa sobre
LGPD”.
Total de 104 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Momento resgate das brincadeiras online – (Abr/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento resgate das brincadeiras: “SESC - Futebol de sopro, sinuca e transporte de bolinha”.
Total de 56 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Abr/2021) – Realizamos uma Ação Social “Cuidando de quem cuida” com entregas de kits mulheres, contendo
produtos de higiene pessoal básico para mulheres atendidas pelo Projeto Shalom em suas 2 unidades.
Total de 100 de mulheres atendidas neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Abr/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom e Simone Pellizon com o tema: “Em momentos de Pandemia qual a importância
do Terceiro Setor?”.
Total de 2.181 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Capacitação online VídeoSaúde distribuidora Fiocruz – (Abr/2021) – Capacitação online oferecida pelo canal no YouTube
VídeoSaber distribuidora da Fiocruz, com a interação dos colaboradores do Projeto Shalom, coordenadora Priscilla Gomes e
Assistente Social Elizandra Lino com o tema: “A transmissão da COVID-19 em crianças e adolescentes.
Total de 127 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Momento contação de histórias online – (Abr/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento contação de histórias, com o tema: “Dia do índio”.
Total de 110 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Momento resgate das brincadeiras online – (Abr/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento resgate das brincadeiras: “Dia do índio – cinco brincadeiras indígenas, educação infantil”.
Total de 87 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021

DECLARADA COMO UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DECRETO 8.316 DE 21 DE MARÇO DE 2002 / INSTITUIÇÃO CERTIFICADA
PELO CMDCA N 152-R 14/ CMAS N 131 15/ DRADS 814717/ CRCE 047114/ CMC 240320 / CEBAS PORTARIA N 144 17/ CNPJ:
00.649.159/0001-31 / TELEFONE (11) 4451-2060/ UNIDADE I: RUA SÃO JUDAS TADEU, 195 - VILA TIBIRIÇÁ, SANTO ANDRÉ-SP / UNIDADE II:
RUA TOM JOBIM, S/N – JARDIM SANTO ANDRÉ, SANTO ANDRÉ-SP/ CONTATO@PROJETOSHALOM.ORG.BR

Momento contação de histórias online – (Abr/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento contação de histórias, com o tema: “Dia de Tiradentes”.
Total de 121 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Momento contação de histórias online – (Abr/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento contação de histórias, com o tema: “Descobrimento do Brasil”.
Total de 107 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Abr/2021) – Realizamos uma Ação Social em parceria com a igreja Luz da verdade, com entregas de cestas
básicas para as famílias atendidas pelo Projeto Shalom em suas 2 unidades.
Total de 150 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Abr/2021) – Realizamos uma Ação Social em parceria com a LaceOfcial, com entregas de cestas básicas para
as famílias atendidas pelo Projeto Shalom em suas 2 unidades.
Total de 150 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
Momento contação de histórias online – (Abr/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento contação de histórias, com o tema: “A gatinha sonhadora”.
Total de 200 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Projeto Sementes do Bem – (Abr/2021) – Realizamos uma Ação Social de mutirão em nossa horta agroecológica – Projeto
Sementes do Bem, para identificação das plantas e colocação das placas nominais.
Total de 20 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Encontro FEASA – (Abr/2021) – Encontro online promovido pela Federação das Entidades Assistenciais de Santo André
FEASA com o tema: “Troca de Experiências”.
Total de 60 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Capacitação Ficar de Bem CRAMI – (Abr/2021) – Capacitação e Integração com a Ficar de Bem CRAMI com o tema: “Um
tempo de conscientização com os cuidados das nossas crianças e adolescentes”.
Total de 67 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
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Rádio Projeto Shalom live – (Abr/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom e Simone Pellizon com o tema: “A importância da agricultura urbana para
minimizar a fome em tempos de pandemia”.
Total de 529 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Mai/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas e produtos de higiene pessoal, para as
famílias atendidas pelo Projeto Shalom nem suas 2 unidades.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Mai/2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Mai/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Capacitação online PAULUS – (Mai/2021) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: Novas Praticas para o cotidiano dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Total de 50 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Capacitação online psicotraumatologia – (Mai/2021) – Capacitação online de Psicotraumatologia – oferecido pelo Núcleo de
Psicotraumatologia do ABC – CSHH – Centro Social Heliodor Hesse.
Total de 20 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Capacitação online PAULUS – (Mai/2021) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
os livros base: Heróis da Convivência e Pleníssimas – Análise, discussão e apresentação de propostas de aplicação dos temas e
desdobramentos na família e comunidade.
Total de 50 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Capacitação online PAULUS – (Mai/2021) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: Estruturação e Implementação dos percursos no território.
Total de 50 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
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Capacitação online Rotary Club – (Mai/2021) – Capacitação e Integração com o Rotary Club com o programa Rotalive – mês
do trabalho, com o tema: Empreendedorismo Social com David Teixeira, presidente do Projeto Shalom.
Total de 50 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Campanha Maio Laranja – (Mai/2021) Nós do Projeto Shalom realizamos em nossas mídias sociais uma campanha da
conscientização e da importância do Maio Laranja: Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes.
Total de 540 pessoas alcançadas em nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social bairro Sacadura Cabral – (Mai/2021) – Realizamos uma Ação Social em parceria com a CUFA Santo André –
AMAS Moto Clube Lokas e Barbeiro Amigo, com atividades no Dia da Beleza, varal Solidário e entrega de lanches e brindes,
para famílias da comunidade do bairro Sacadura Cabral no município de Santo André.
Total de 380 pessoas atendidas neste evento no ano de 2021
Momento contação de histórias online – (Mai/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento contação de histórias, com o tema: “Como diferenciamos os gastos das comidas”.
Total de 111 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Momento contação de histórias online – (Mai/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento contação de histórias, com o tema: “Diversidade Cultural – Regionais – Normal é ser diferente”.
Total de 81 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Momento contação de histórias online – (Mai/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento contação de histórias, com o tema: “Você sabia que a formiga é um dos bichos mais fortes da natureza?”.
Total de 103 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Formação online Instituto Melhores Dias – (Mai2021) – Formação e Integração online com o programa Hortas Caseiras
oferecida pelo Instituto Melhores Dias.
Total de 66 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Momento resgate das brincadeiras online – (Mai/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento resgate das brincadeiras: “Brincadeira das Sombras”.
Total de 133 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
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Live FEASA e Ficar de Bem CRAMI – (Mai/2021) - Live realizada entre a Federação das Entidades Assistenciais de Santo
André FEASA e Ficar de Bem CRAMI, com o tema: “Bate Papo sobre cuidados, proteção e enfrentamento à violência sexual
infantil”.
Total de 66 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Formação SCAS – Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Santo André– (Mai/2021) – Formação para as entidades
assistenciais de Santo André oferecido pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social no município de Santo André, com o
tema: “Novo modelo de Plano de Trabalho para parcerias firmados com SCAS”.
Total de 20 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Jun/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas, para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom nem suas 2 unidades e seus arredores.
Total de 3.500 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
Capacitação online PAULUS – (Jun/2021) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: “Relações familiares, comunitárias e o papel dos profissionais do SUAS”.
Total de 50 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Jun/2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Jun/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Capacitação online – (Jun/2021) – Capacitação online EMEA– com o tema: Meio ambiente – A natureza que habitamos.
Total de 113 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Capacitação online PAULUS – (Jun/2021) – Capacitação e Integração com o programa Direito e Cidadania da PAULUS com
o tema: “O protagonismo das crianças e adolescentes – contextualização do Programa Direito e Cidadania no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos na perspectiva do SUAS hoje”.
Total de 50 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
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Live ABC Solidário – (Jun/2021) - Live ABC Solidário Empresários contra fome – Tributo ao Cazuza”.
Total de 670 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Capacitação FEASA – (Jun/2021) – Capacitação online promovido pela Federação das Entidades Assistenciais de Santo André
FEASA com o tema: “Capitação de Recursos com incentivos fiscais para organizações sociais com Sérgio Schuindt”.
Total de 354 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Campanha online PETI – (Jun/2021) – Campanha através de nossas mídias sociais PETI – Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil.
Total de 262 pessoas alcançadas neste evento no ano de 2021
Momento resgate das brincadeiras online – (Jun/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento resgate das brincadeiras: “Brincadeira dos 7 erros”.
Total de 97 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Projeto Sementes do Bem online – (Jun/2021) – Participação do Biólogo do Projeto Sementes do Bem Michael Garcia no
Programa Caminhos da Agricultura – ABCDMRR – Canal SESC São Caetano do Sul.
Total de 183 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Capacitação online Fundação de Santo André – (Jun/2021) – Capacitação online – seminário Regional de Enfrentamento do
Trabalho Infantil – O lado oculto do trabalho infantil: “Exploração sexual, Trabalho doméstico e Aliciamento para o tráfico.”
Total de 66 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Momento resgate das brincadeiras online – (Jun/2021) – 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 através da oficina de atividades
online momento resgate das brincadeiras: “Jogo acerte o alvo e reciclagem”.
Total de 117 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Seminário online Instituto Potencial Projetos Sociais – (Jun/2021) – Seminário online oferecido pelo Instituto Potencial
Projetos Sociais sobre MROSC: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e sua relevância para o desenvolvimento
de políticas públicas no Brasil.
Total de 25 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Encontro virtual – (Jun/2021) – Encontro online entre Lideranças Comunitárias das Faixas de Dutos de SP.
Total de 130 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
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ABERTURA CONFORP – FEASA online - (Jul/2021): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto Shalom.
Evento realizado pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Histórias escritas a várias mãos.
Total de 160 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CONFORP – FEASA online - (Jul/2021): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto Shalom. Evento realizado
pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Histórias escritas a várias mãos, capacitação com o
tema: Dança socioeducativa – dança: dando ritmo ao trabalho socioeducativo.
Total de 30 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Jul/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas, para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom nem suas 2 unidades e seus arredores.
Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CONFORP – FEASA online - (Jul/2021): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto Shalom. Evento realizado
pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Histórias escritas a várias mãos, capacitação com o
tema: Controle da agressividade – mediação de conflitos em ambientes socioeducativo.
Total de 30 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Jul/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de David
Teixeira presidente do Projeto Shalom e Leandro Fernandez parceiro do Projeto Shalom com o tema: “Falando sobre sua vida e
o Projeto Jogada de Fé”.
Total de 1.900 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Jul/2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Jul/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Jul/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de David
Teixeira presidente do Projeto Shalom e Simone Pellizon, prefeita da UFABC com o tema: “Como funciona a unidade da
UFABC”.
Total de 889 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
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CONFORP – FEASA online - (Jul/2021): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto Shalom. Evento realizado
pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Histórias escritas a várias mãos, capacitação com o
tema: Elaboração de Projetos – plano de mobilização de recursos para organizações do terceiro setor.
Total de 30 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Jul/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de David
Teixeira presidente do Projeto Shalom e Leandro Sabino, parceiro do Projeto Shalom com o tema: “Vôlei Canhema e como o
esporte pode ajudar no desenvolvimento da criança e do adolescente”.
Total de 1.516 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
CONFORP – FEASA online - (Jul/2021): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto Shalom. Evento realizado
pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Histórias escritas a várias mãos, capacitação com o
tema: Pedagogia Sistêmica – A pedagogia da cooperação e seus processos.
Total de 30 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
CONFORP – FEASA online - (Jul/2021): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto Shalom. Evento realizado
pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Histórias escritas a várias mãos, capacitação com o
tema: Aspectos Contábeis – principais aspectos legais, contábeis e tributários do terceiro setor.
Total de 30 pessoas alcançadas de forma direta + 150 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Jul/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de David
Teixeira presidente do Projeto Shalom, Maradona e Nil diretores da AMAS e Favela Justa com o tema: “Os trabalhos Sociais
com moradores de rua”.
Total de 1.612 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Encontro virtual FEASA – (Jul/2021) – Encontro online entre a FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo
André e as instituições para deliberação referente ao novo Programa de Ensino Integral do Governo.
Total de 20 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
ENCERRAMENTO CONFORP – FEASA online - (Jul/2021): Evento online de capacitação de toda a equipe Projeto
Shalom. Evento realizado pela FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Histórias escritas a várias
mãos.
Total de 160 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Ago/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas, para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom nem suas 2 unidades e seus arredores.
DECLARADA COMO UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DECRETO 8.316 DE 21 DE MARÇO DE 2002 / INSTITUIÇÃO CERTIFICADA
PELO CMDCA N 152-R 14/ CMAS N 131 15/ DRADS 814717/ CRCE 047114/ CMC 240320 / CEBAS PORTARIA N 144 17/ CNPJ:
00.649.159/0001-31 / TELEFONE (11) 4451-2060/ UNIDADE I: RUA SÃO JUDAS TADEU, 195 - VILA TIBIRIÇÁ, SANTO ANDRÉ-SP / UNIDADE II:
RUA TOM JOBIM, S/N – JARDIM SANTO ANDRÉ, SANTO ANDRÉ-SP/ CONTATO@PROJETOSHALOM.ORG.BR

Total de 200 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Ago2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Ago/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Oficina de percussão – (Ago/2021) – Oficina de aproximação e percussão para mulheres.
Total de 13 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Ago/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Simone Pellizon e Marcia Ap. Sperança com o tema: “Desenvolvimento do teste
para Sars e Covid-19 na UFABC”.
Total de 1.300 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Ago/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Simone Pellizon e Laura Santana com o tema: “Funcionamento da Casa de
passagem Carolina Maria de Jesus”.
Total de 706 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Ago/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Camila Gonzales e Rubens Lopes parceiros do Projeto Shalom com o tema:
“Como funciona o acolhimento aos animais em caso de abandono”.
Total de 810 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Ago/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Albuquerque e Sensei Almir Machado parceiros do Projeto Shalom com o tema:
“Como as artes marciais podem ajudar no desenvolvimento”.
Total de 685 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Set/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de David
Teixeira presidente do Projeto Shalom, Simone Pellizon e Sandra Nicodemos com o tema: “Projeto Voz de muitas águas”.
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Total de 1.600 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Set/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas, para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom nem suas 2 unidades e seus arredores.
Total de 100 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Set2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Set/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Projeto Sementes do Bem – (Set/2021) – Participação na II Feira de troca de mudas e sementes no Parque do Pedroso.
Total de 20 pessoas alcançadas de forma direta + 99 usuários de forma indireta neste evento no ano de 2021
Retorno do atendimento presencial – (Set/2021) – Retorno do atendimento presencial parcial e de capacidade e horário
reduzido das crianças e adolescentes do Projeto Shalom.
Total de 25 crianças e adolescentes envolvidas neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Set/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de David
Teixeira presidente do Projeto Shalom, Simone Pellizon e Sandra Nicodemos com o tema: “Projeto Voz de muitas águas”.
Total de 1.600 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Out/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas, para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom nem suas 2 unidades e seus arredores.
Total de 100 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Out2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Out/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Comemoração dia das crianças – (Out/2021) Evento com atividades lúdicas com as crianças e adolescentes assistidos pela
instituição e entrega de doces e brinquedos.
Total de 60 crianças e adolescentes atendidos nesta comemoração no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom – (Out/2021) – Participação de David Teixeira presidente do Projeto Shalom, no PodCast De Quarta.
Total de 94 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Out/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Simone Pellizon e Odilon da Federal com o tema: “Projeto Voluntários do Bem”.
Total de 2.055 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Out/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Monica Goulart e Leandro de Almeida com o tema: “Inclusão Social através de
artes marciais – Jiu Jitsu”.
Total de 1.632 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Out/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Arlete Cruz Machado e Paulo Sidnei de Jesus com o tema: “A Associação do
Recreio da Bordo do Campo”.
Total de 1.180 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Nov/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas, para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom nem suas 2 unidades e seus arredores.
Total de 100 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Nov2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Nov/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Oficina de Programa de Direito e Cidadania – (Nov/2021) – Oficina presencial sobre o Programa de Direito e Cidadania, com
o livro Base Pleníssima – 4 encontros.
Total de 25 crianças e adolescentes participaram desse evento no ano de 2021
Oficina de Empreendedorismo para adolescentes – (Nov/2021) – Oficina presencial sobre empreendedorismo da adolescentes
– 06 encontros.
Total de 17 adolescentes participaram desse evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Nov/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Géssica Nonato, Trindade Bolt e Nilce Pereira com o tema: “Projeto Segunda
Chance e as funcionalidade da Ortopek”.
Total de 4.243 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Nov/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Ana Luiza Frori e Margarida Amorim com o tema: “Coleta seletiva e o uso de
alimentos que não são utilizáveis”.
Total de 766 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom – (Nov/2021) – Participação de David Teixeira presidente do Projeto Shalom, na live Programa
Segurança em Destaque – Rádio ABC AM 1570.
Total de 56 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Nov/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Sandra Regina da Silva Casmiro e Jenifer Ferreira do Negra Sim, com o tema:
“Racismo e racismo estrutural”.
Total de 1.202 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Ação Social – (Dez/2021) – Realizamos uma Ação Social de entregas de cestas básicas, para as famílias atendidas pelo Projeto
Shalom nem suas 2 unidades e seus arredores.
Total de 300 famílias atendidas neste evento no ano de 2021
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CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Dez/2021) - Reunião de 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 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – (Dez/2021) - Reunião de
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santo André, para deliberação de processos,
monitoramento e manutenção de certificações das OSCs do município de Santo André.
Total de 30 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom live – (Dez/2021) – Live realizada e transmitida pela Rádio Projeto Shalom com a participação de
David Teixeira presidente do Projeto Shalom, Thiago Faria parceiro do Projeto Shalom com o tema: “Sociedade Civil”.
Total de 1.140 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Capacitação Casa Azul - (Dez/2021) – Capacitação sobre Proteção Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos dentro da Política de Assistência Social – oferecida pela OSC Casa Azul.
Total de 112 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Rádio Projeto Shalom – (Dez/2021) – Participação de David Teixeira presidente do Projeto Shalom, na live Sonhos de NatalUm jantar show solidário, tributo em homenagem a Cantora Adele, empresários contra Fome no espaço Win.
Total de 1.137 pessoas alcançadas através das nossas mídias sociais neste evento no ano de 2021
Evento externo – (Dez/2021) – Passeio cultural – espetáculo Contando histórias – Projeto Locomotiva no espaço Win.
Total de 400 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – (Dez/2021) - Posse da Priscilla Gomes, coordenadora
geral e representante da instituição como conselheira suplente no Conselho Municipal de Assistência Social do município de
Santo André.
Total de 25 pessoas envolvidas neste evento no ano de 2021
Festa de encerramento – (Dez/2021) – Festa de encerramento das atividades desenvolvidas no ano de 2021 para as crianças e
adolescentes atendidas pelo Projeto Shalom
Total de 20 crianças e adolescentes atendidos neste evento no ano de 2021
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Devido à pandemia que enfrentamos desde março/2020 os atendimentos do exercício do ano de 2021 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 2021: 46.034

Santo André, 15 de março de 2022.

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