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PALAVRA DO PRESIDENTE  
 
 

É com alegria e satisfação que trazemos a público as 
nossas realizações. 

Como não poderia deixar de ser, 2017 foi um ano de 
muitos desafios. Em contrapartida, vários objetivos foram 
atingidos, resultado do esforço conjunto de todos os 
intervenientes que se dedicam à causa da Associação Viver. 
Tais desafios nos impulsionam para o aprimoramento de 
nossas ações e para melhor atendermos aos nossos queridos socioeducandos. 

Nossas conquistas vão muito além do material. Na Associação as crianças e 
adolescentes vivenciam o carinho, o sorriso, o abraço, o estímulo, a orientação, a 
torcida, a ética, a fé, enfim... O amor prático. 

Nossos profissionais se unem para dar o melhor de si, envidam esforços na 
preparação, na formação de parte dos futuros cidadãos de bem do nosso país. Nossas 
crianças, protagonistas do amanhã, levam no coração a convicção de que a vida pode 
e deve ser muito melhor. 

Outro aspecto importante é ressaltar a valorosa contribuição das nossas 
parcerias sejam elas governamentais, privadas, do terceiro setor, empresariais, 
comerciais, dentre outras, porque sem elas não realizaríamos uma grande parte dos 
nossos objetivos. Cabe aqui os nossos sinceros agradecimentos por sonharem 
conosco e nos ajudarem a tornar real tudo aquilo que é possível. 

Bem... Novos desafios estão à nossa frente! Continuamos a contar com todos 
aqueles que caminham conosco e pretendemos estabelecer novas alianças. 

A todos, o nosso muito obrigado por tudo! 

Juntos, podemos mais! 

 

 

 

Carlos Augusto Marcondes Eugenio 

Presidente
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 

  

Missão  

 

  Promover o protagonismo, o desenvolvimento e a inclusão social de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade.   

 

Visão de futuro  

 

  Ser uma organização de excelência fundamentada nos princípios cristãos, que 

por meio de suas ações proporcione a formação cidadã participativa, o fortalecimento 

de vínculos familiares e sociais, visando o desenvolvimento integral das crianças e 

adolescentes e a transformação da realidade social na qual estão inseridos.  

  

Valores  

 

Princípios cristãos, Responsabilidade Social, Voluntariado, Ética, 

Transparência, Excelência, Sustentabilidade, Solidariedade e Respeito à Diversidade.  
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BREVE HISTÓRICO 
 

A Associação Viver surgiu na década de 1997. É fruto de uma semente 

plantada por missionários da 1ª Igreja Presbiteriana do Brasil no Cruzeiro, que 

sensibilizados e movidos pelo amor cristão, mobilizaram-se para suprir necessidades 

básicas de crianças e seus familiares que tiravam o seu sustento do lixo e moravam 

em barracos em meio ao aterro sanitário de Brasília, Distrito Federal.    

  Desde então, a Associação Viver jamais deixou de prestar atendimento à 

Comunidade da Cidade Estrutural – DF, conquistando o respeito, admiração das 

famílias e o apoio de muitos parceiros que abraçam a causa. Em seus mais de 20 

anos de existência já atendeu um número significativo de crianças e adolescentes, 

contribuindo para a formação cidadã, o desenvolvimento e o protagonismo social da 

comunidade.   

   A VIVER – Associação dos Voluntários Pró-Vida Estruturada é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem por finalidade o serviço 

de assistência social com a promoção da educação, esporte, cultura e lazer.  

  A Instituição atua como um centro de convivência e fortalecimento de vínculos 

sociais e familiares, de forma que todos os seus socioeducandos tenham 

oportunidades de ampliarem seus conhecimentos, habilidades e competências para 

transformarem a realidade social em que estão inseridos. O serviço prestado pela 

Associação Viver é totalmente gratuito e já é uma referência para a população da 

Cidade Estrutural.   

  Desde 2010 a Viver mantêm convênio com o Governo do Distrito Federal e 

parcerias, como o Banco de Alimentos e o SESC Mesa Brasil. Outras pessoas 

jurídicas e físicas também participam doando recursos financeiros, alimentos, 

brinquedos e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades 

socioeducativas.   

Os frutos deste trabalho foram e estão sendo colhidos das mais diversas 

maneiras. Um dos resultados mais marcantes é constatar que muitos dos 

socioeducandos se tornaram cidadãos responsáveis. Temos exemplos até de 

colaboradores e funcionários que já foram socioeducandos da Viver.   

Ao longo da sua história a VIVER conquistou certificações de grande relevância 

para o tipo de trabalho que desenvolve, como a de Utilidade Pública do Distrito 

Federal, Utilidade Pública Federal, emitido pelo Ministério da Justiça, Conselho de 
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Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF, Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CDCA e a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência 

Social – CEBAS.   

A Associação Viver trabalha para a promoção do bem comum e agrega 

pessoas que acreditam na força do voluntariado como instrumento de mudança social. 

Importante ressaltar que as atividades da Instituição não possuem nenhuma 

vinculação política ou partidária. 

Em março de 2017 a Associação Viver completou 20 anos de existência formal 

e está empreendendo esforços para profissionalizar cada vez mais os seus processos 

de trabalho para oferecer o que há de melhor para as crianças e adolescentes da 

Cidade Estrutural – DF.  
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O TRABALHO DESENVOLVIDO  
  

A Associação Viver tem buscado ao longo dos anos aprimorar as habilidades 

sociais no desenvolvimento do trabalho realizado. Isso significa dizer que a Instituição 

desenvolve um modelo de excelência na gestão e tem como propósito ser referência 

no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.  

 As atividades são realizadas no contra turno escolar, por meio de oficinas, 

tendo em vista o fortalecimento emocional e o protagonismo social das crianças e 

adolescentes. Cada oficina oferecida pela Instituição busca analisar o progresso do 

desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor dos socioeducandos, 

compreendendo que a participação das crianças e adolescentes nestas oficinas 

propicia a elas a possibilidade de expandir as suas habilidades e os seus 

conhecimentos nas mais diversas áreas.  

Os Educadores Sociais desenvolvem suas atividades orientados e 

supervisionados pela pedagoga sênior, a qual é a responsável direta pelo 

planejamento das oficinas com o apoio de toda a equipe de Coordenação da 

Associação Viver, além de estarem alinhados com as diretrizes estabelecidas pelos 

profissionais da Assistência Social e Psicologia.   

  O objetivo maior da Associação Viver concentra-se em contribuir para a 

redução da vulnerabilidade e desigualdade social fomentando uma abordagem 

interdisciplinar e lúdica que oferte às crianças a oportunidade de construírem seu 

conhecimento por meio do concreto, da brincadeira, de resolução de conflitos pautada 

no diálogo aberto. 
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DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
  

Em acordo com as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS e 

com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a Associação Viver desenvolve 

suas atividades sempre observando os seguintes eixos:  

 

 

 

 

 Além disso, todas as atividades estão enquadradas dentro das áreas 

descritas pelo MDS, visando fortalecer o desenvolvimento dos socioeducandos nas 

áreas do Lazer, Esporte, Cultura e Artes. 
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CAPACIDADE DE ATENDIMENTO X DEMANDA 

  

Para que as crianças possam participar das atividades oferecidas pela 

Associação Viver, é necessário que os pais compareçam primeiramente ao Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS para realizar seu cadastro. 

Os pais ou responsáveis precisam comparecer portando o Número de 

Identificação Social – NIS e a declaração de que a criança está regularmente 

matriculada na Secretaria de Educação. A Associação Viver trabalha com uma 

capacidade de atendimento de 300 crianças e adolescentes, com idade entre 06 a 14 

anos conforme convênio firmado com a SEDESTMIDH – Secretaria de Estado do  

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade, Racial e Direitos Humanos. 

  O número de crianças atendidas varia bastante durante o ano, conforme 

demonstra o gráfico abaixo:  

 

  Diante dos dados demonstrados no gráfico, observa-se que no comparativo 

entre 2016 e 2017, a demanda da Instituição se manteve nivelada, apenas nos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2017 houve uma baixa na frequência dos 

socioeducandos, uma vez que é um período próximo das férias e do final ano letivo. 

Por consequência, muitas crianças e adolescentes se ausentam da Instituição. 
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  No ano de 2017 foram realizados 85 desligamentos. O gráfico a seguir 

demonstra quais são as causas de desligamento dos educandos da Associação Viver:  

 

 
 

 

   A infrequência continuou como a principal causa de desligamento. A equipe 

socioassistencial realiza o acompanhamento para averiguar o motivo das faltas 

constantes, com o propósito de minimizar as ausências. A monitorização das 

frequências é realizada por meio da “Lista de Faltosos”. Esta lista é elaborada 

semanalmente pelos educadores e entregue às assistentes sociais. A partir de então, 

são realizados os devidos contatos com os responsáveis pelos socioeducandos com 

vistas ao levantamento dos motivos pelos quais as crianças/adolescentes estejam 

infrequentes. O quantitativo mínimo de faltas para que haja o primeiro contato é de 

três faltas semanais.  

  Com relação aos dados dos desligamentos em 2016, observa-se que as 

principais causas de desligamento regrediram. Porém, quando não há possibilidade 

de retorno, o desligamento é necessário, para viabilizar a abertura de vagas para 

outras crianças que desejam se matricular.   
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A PEDAGOGIA 

  

A pedagogia está presente tanto no planejamento como na execução de todos 

os trabalhos desenvolvidos pela Associação Viver, sendo responsabilidade da 

pedagoga sênior avaliar a qualidade das oficinas ofertadas.  

 A pedagoga sênior da Associação Viver é responsável pela organização de 

eventos temáticos e gerais. Assim, proporciona momentos de interação entre os 

socioeducandos, pais, responsáveis e a comunidade da Cidade Estrutural. É 

atribuição, também da área pedagógica, o planejamento de atividades que contribuam 

para a conscientização da cidadania e o seu pleno exercício na sociedade.  

  Além disso, atua no sentido de despertar o sentimento de pertencimento e de 

identidade no público atendido, ampliando o seu repertório de informações e 

conhecimentos para a prevenção ou o enfrentamento das condições e riscos de 

vulnerabilidade pessoal, social e econômica.  

  A equipe pedagógica reúne-se semanalmente com os educadores sociais para 

planejarem as ações da semana. Nestas reuniões, os profissionais compartilham suas 

experiências no desenvolvimento do trabalho. Este é o momento de relatarem 

qualquer fato em que perceberam mudança de comportamento das crianças ou 

adolescentes, principalmente, casos que necessitam de algum encaminhamento para 

intervenção especializada.   
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O SERVIÇO SOCIAL 
  

O Serviço Social da Associação Viver se articula com os demais serviços 

sociosassistenciais de proteção básica, órgãos do sistema de garantia de direitos e 

instituições privadas. Esse conjunto é denominado de Rede Social da Cidade 

Estrutural, visando o melhor atendimento das crianças e adolescentes assistidos pela 

Instituição.  

  As visitas domiciliares constituem uma das atividades primordiais no dia a dia 

do Serviço Social. Essa atividade permite ao profissional avaliar o quadro familiar 

dos atendidos e desenvolver atividades assistenciais com o intuito de garantir o 

desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.  

Para ilustrar apresentamos o gráfico, logo abaixo, com a evolução do número 

de visitas sociais ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017:  

 

   Tendo em vista a formação e inserção dos adolescentes no mercado de 

trabalho, a equipe socioassistencial participou de várias palestras e reuniões com os 

principais centros de encaminhamento de adolescentes para estágios. Em 2017 a 

Associação Viver encaminhou 18 adolescentes pelo programa “Aprendiz Legal”, com 

a parceria do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 
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Todas as ações desenvolvidas estão focadas na promoção da garantia de 

direitos. Em situações especiais são feitos encaminhamentos para os devidos órgãos 

que possuem condições de um atendimento especializado.   

Ressalta-se que são realizadas reuniões multiprofissionais entre os técnicos da 

Instituição, onde são discutidos os casos peculiares das crianças e adolescentes, bem 

como as tomadas de decisões para cada caso 
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A PSICOLOGIA 

 
   A atuação da psicologia dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo (SCFV) busca efetivar o compromisso social dessa profissão. As ações visam 

privilegiar a ampliação da capacidade de reflexão dos socioeducandos, permitindo a 

eles se tornarem cidadãos críticos e emancipados. Neste sentido, cumpre ainda o 

papel de prevenção contra uma série de situações relacionadas à saúde mental e ao 

convívio social.  Especificamente na Associação Viver, a psicologia tem duas frentes 

principais de trabalho, a primeira de cunho multiprofissional e a segunda direcionada 

as ações específicas de intervenção psicológica, como pode ser observado no gráfico 

a seguir: 

 

  No âmbito da equipe multiprofissional são realizadas oficinas psicossociais em 

parceria com o setor pedagógico, como por exemplo, o “protagonismo infanto-juvenil”, 

na qual são atendidos em média 94 assistidos por mês. Seguidamente, são realizados 

estudos de caso em conjunto com a assistência social e a área pedagógica, visitas a 

órgãos de rede, visitas domiciliares e planejamento de capacitação e treinamento dos 

colaboradores, para aprimoramento dos serviços prestados aos educandos.   
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  Os números de atendimentos do “protagonismo infanto-juvenil”, referentes ao 

segundo semestre de 2017, são apresentados no gráfico abaixo:  

 

Com relação às atribuições próprias do psicólogo, são realizadas as entrevistas 

iniciais com a família dos socioeducandos, cujo objetivo principal é identificar 

capacidades e dificuldades das crianças e adolescentes, fomentando o caráter 

preventivo do serviço. Logo, caso sejam necessários, são realizados os 

encaminhamentos devidos para a rede de assistência.   

  Seguidamente são feitos os atendimentos diretos aos socioeducandos, estes 

têm caráter pontual ou continuado, com vistas ao acolhimento, mediação de conflito, 

orientação ou intervenção em psicoterápica breve. É importante ressaltar que as 

ações que demandam intervenção efetiva são registradas a partir de relatos e 

relatórios específicos. Abaixo estão elencadas as informações dos atendimentos do 

período de apuração descrito anteriormente: 
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  Diante do exposto verifica-se que a psicologia na Associação Viver alcança 

grande parte dos usuários, seja no âmbito individual ou coletivo, a partir de ações 

grupais, como as oficinas psicossociais. Todavia é de interesse da Instituição que esta 

cobertura seja ampliada, principalmente a partir de parcerias com Universidades que 

ofereçam o curso de psicologia e queiram implantar um polo de estágio prático no 

interior da Associação Viver. Inclusive houve um convênio com a Universidade 

Paulista (UNIP) no período mencionado.  

Como frutos dessa parceria foram realizadas 43 intervenções supervisionadas 

diretamente pela profissional da área da psicologia da Associação Viver. A média de 

participantes foi de 15 pessoas por encontro. As atividades contemplaram temas 

como: trabalho infantil, violência sexual, higiene pessoal, psicoeducação emocional, 

inclusão x exclusão, dentre outras. As faixas etárias mais atendidas foram 6 e 7 anos, 

12 a 14 anos e os colaboradores da instituição.  

Concluindo, embora o efeito dos atendimentos e oficinas não possa ser 

mensurado de maneira linear e temporal, pois se trata de uma questão de 

desenvolvimento de competência individual, considera-se que os impactos das ações 

e intervenções podem repercutir de médio a longo prazo em outras dimensões, como 

a comunitária, social e familiar.  
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O VOLUNTARIADO 

 

 

Associação dos Voluntários Pró-Vida 

Estruturada trabalha para a promoção do bem 

comum e agrega pessoas que acreditam na força do 

voluntariado como instrumento de mudança social.  

  

 

Princípios do voluntariado na Viver  

  

Os princípios que devem nortear as atividades 

desenvolvidas na Associação Viver são:  

  

 Altruísmo: Amor ao próximo, pautado pelos 

ensinamentos de Jesus Cristo. 

 Responsabilidade: Uma vez criada expectativas é preciso honrar os 

compromissos. O voluntário é responsável pela atividade que se 

comprometeu a fazer.  

 Legalidade: Todas as ações devem estar em conformidade com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (E.C.A).  
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A NUTRIÇÃO 

  

A Associação VIVER conta com a participação de uma nutricionista em seu 

quadro de funcionários, trabalhando prioritariamente na qualidade nutricional das 

refeições que são servidas diariamente.  

  No ano de 2017, foram servidas aproximadamente 34.521 refeições, entre café 

da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, não estando contabilizadas as refeições 

que são servidas nos dias de eventos que acontecem nos fins de semana.  

Meses  N˚ de presenças mensais 

Janeiro 1.861 

Fevereiro 2.499 

Março 2.981 

Abril 4.008 

Maio 3.164 

Junho 3.097 

Julho 2.904 

Agosto 3.051 

Setembro 3.290 

Outubro 2.863 

Novembro 2.614 

Dezembro 2189 

N˚ de refeições anual 34.521 

 

  O gráfico abaixo demonstra o resultado da avaliação nutricional de 161 crianças 

e adolescentes atendidos na Associação VIVER. 

As crianças e adolescentes foram avaliados num período de trinta dias em 

2017. Os diagnósticos nutricionais são baseados nas tabelas sugeridas pela 

OMS/2006. 
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INFRAESTRUTURA 

 

Com mais de 20 anos de fundação, a arquitetura inicial da Associação Viver foi 

modificada com a construção de outros espaços de convivência e reformas, havendo 

uma evolução significativa na estrutura.     

  Com uma boa dimensão, a estrutura física e o espaço em geral são dispostos 

da seguinte forma:  

 

Espaço físico no âmbito geral: 

 Espaço geral do terreno: 5.500m²; 

 Cobertura dos espaços de convivência, apoio pedagógico, almoxarifado, 

manutenção e coordenação: 588m²; 

 Cozinha, sala multifuncional e pátio 700m²; 

 Quadra de esporte: 612m²; 

 Estacionamento (terreno na diagonal) 1.225m². 

 

Espaços físicos repartidos e construídos  

 Três espaços de convivência: 36m² (cada); 

 Dois espaços de convivência: 50m² (cada); 

 Apoio pedagógico: 32m²; 

 Sala de informática: 50m²; 

 Sala de múltiplas funções: 77m²; 

 Almoxarifado: 24m²; 

 Manutenção: 8m²; 

 Coordenação geral: 44m². 

 

O gráfico abaixo mostra de forma geral o espaço construído e não construído 

dando assim uma visão percentual das áreas: 
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Conforme demonstrado no gráfico, observa-se que 35% da área da Instituição 

está construída, composto pelos espaços de convivência, apoio pedagógico, 

almoxarifado, manutenção, coordenação, cozinha, sala multifuncional, quadra de 

esportes e pátio.  Já 65% da Instituição é o espaço sem construção, composto pelo 

gramado e estacionamento.   

  A Instituição também dispõe de um escritório (para serviços administrativos e 

de atendimento) localizado na SRES, Quadra 02, Área Especial A, Cruzeiro Velho – 

Brasília – DF.  

 

Mobiliário e Equipamentos  

 

 Um fogão industrial; 

 Quatro geladeiras;  

 Três freezers;  
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13%

11%

65%

Espaço Construído x Espaço Sem Construção

Cobertura dos espaços de
convivência, apoio pedagógico,
almoxarifado, manutenção e
coordenação

Cozinha, sala multifuncional e
pátio

Quadra de Esportes

Espaço Sem Construção
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 Cinco mesas grandes de refeitório (além de diversas mesas escolares e de 

computadores); 

 Cento e oitenta cadeiras universitárias; 

 Trinta e quatro computadores;  

 Três televisores;  

 Um teclado;  

 Oito violões;  

 Uma caixa amplificada; 

 Dois microfones;  

 Trinta e seis flautas;  

 Três aparelhos de DVD player; 

 Um projetor multimídia. 
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QUEM AJUDA NO CUMPRIMENTO DESTA MISSÃO 

 

  

 
Parceiros  Modalidade  Descrição  

 
1ª Igreja Presbiteriana 

do Brasil no Cruzeiro - 

IPBC  

Entidade 

Mantenedora  

Apoio institucional, 

logístico, financeiro e de 

recursos humanos.  

 Secretaria de Estado de  
Trabalho, 

Desenvolvimento  
Social, Mulheres, 

Igualdade  
Racial e Direitos 

Humanos – 

SEDESTMIDH/GDF  

Termo de 

Colaboração 

12/2016  

Recursos financeiros para 

contratação de 

profissionais 

especializados e a 

aquisição de materiais 

essenciais para o 

desenvolvimento das 

atividades da Instituição.  

 

SESC Mesa Brasil  Parceria  

 

 

Doação de gêneros 

alimentícios.  

 

 

 

Banco de Alimentos  Parceria  

 

 

Doação de frutas, verduras, 

legumes e folhosos.  

 

Central de Medidas 

Alternativas - 

CEMA/MPDFT  
Parceria  

Encaminhamento de 

apenados para 

cumprimento de penas 

alternativas em serviços ou 

pecúnia.  

 

Autoescola Brasiliense  Parceria 

Doação de cestas básicas, 

material escolar, uniformes 

de modalidades. Promove 

celebrações na Instituição.  

 

Rotary Club Parceria 

Promove ajudas 

humanitárias por meio de 

doações e reformas da 

infraestrutura. 
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Conselho de Entidades 

de Promoção e 

Assistência Social – 

CEPAS 

Parceria Doação de alimentos 

 

Rede Solidária Anjos do 

Amanhã 
Parceria 

Articulação com diversas 

entidades de atendimento a 

crianças e adolescentes. 

Doações diversas e 

capacitação de 

educadores. 

 
Fábrica Social – Centro 

de Capacitação 

Profissional 

Parcela 
Doação de folhosos e 

materiais esportivos 

 

Fundação CDL Parceria 

Parceria para obter 

doações de móveis de 

escritório, roupas, 

brinquedos, eletrônicos e 

agasalhos. 

 

Colégio Objetivo Parceria 
Doação de cestas básicas, 

roupas e calçados. 

 

Banco do Brasil Parceria 

Doação de cestas básicas. 

Grupo de funcionários 

voluntários do Banco do 

Brasil. 

 
Centro Cultural Banco 

do Brasil 
Parceria 

Visita a exposições 

artísticas e culturais. 

 

Parque Nacional de 

Brasília 
Parceria 

Passeio para crianças e 

adolescentes e capacitação 

para funcionários. 

 

Conselho Nacional de 

Justiça 
Parceria 

Parceria para obter 

doações de móveis de 

escritório, eletrônicos e 

informática. 
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Pão Dourado – Pães e 

Delícias 
Parceria Doação de pães em geral. 

 

Corpo de Bombeiro 

Militar do Distrito Federal 
Parceria 

Ações sociais, cestas 

básicas e brinquedos. 

 

Polícia Militar do Distrito 

Federal 
Parceria 

Ações sociais, cestas 

básicas e brinquedos. 

 
Centro Universitário de 

Brasília 
Parceria 

Doação de computadores e 

manutenção. 

 

Formiguinhas do Bem do 

Brasil 
Parceria 

Promovem passeios, 

doação de cestas básicas, 

roupas e calçados.  

 

Faculdade Anhanguera Parceria 
Doação de alimentos, 

brinquedos, livros e 

calçados.  

 

Jorge Crespo 

Companhia de Teatro de 

Bonecos  

Parceria 
Promove espetáculos de 

teatro de bonecos e oficina 

de confecção de bonecos. 

 

Pessoas físicas e 

jurídicas  
Parceria  

Doação de produtos 

eletroeletrônicos, produtos 

para comercialização em 

bazares, apadrinhamento 

natalino, brinquedos e etc.  
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APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – CONVÊNIO E RECURSOS PRÓPRIOS 
 

  

 

 

 

DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS - ANUAL  

             

RUBRICAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
DESPESA 

ANUAL 

              

Recursos Humanos 

Impostos 

Contribuições 

Encargos 

8.064,50 396,00 4.364,37 605,00  1.233,31 897,05 52,40 102,00 181,79 279,87 1.793,7 17.969,36 

              

Alimentação 

Material de 

consumo 

4.499,21     85,78 5.481,03 1.881,00 180,80 7.909,45  6.839,86  2.168,59 2.389,63 992,90    3.569,03 10.545,80 

 

46.543,08 

              

PF e PJ 250,00 1.067,00  908,00   875,45  720,05 3.501,66 3.056,05  3.397,00 2.033,51 4.211,78    3.958,44 7.570,00 32.532,67 

              

Combustível              

               TOTAL 

              

             97.045,11 
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DESPESAS CONVÊNIO GDF - ANUAL  

             

RUBRICAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
DESPESA 

ANUAL 

             
 

Recursos 

Humanos, 

Impostos, 

Contribuições 

e Encargos 

    33.658,18 132.549,04 24.279,28 62.529,85 114.890,16 88.166,16 
80.881,0

0 

61.964,3

9 
62.731,30 80.434,43 

98.687,8

7 
95.753,70 848.359,2 

              

Alimentação 

e Material de 

consumo 

   5.693,18 9.375,70 6.894,99 16.534,81 10.254,31 10.580,90 10.088,80 9.795,56 8.104,69 8.840,20 7.284,15 6.517,56 109.604,85 

              

PF e PJ      2.677,80 4.258,20 1.602,80 4.092,91 3.113,68 3.429,20 2.872,91 2.950,08 3.150,91 4.211,78 1.701,35 6.585,24 40.646,86 

              

Combustível 360,00 580,00 380,00 180,00 360,00 250,00       2.110,00 

              

             TOTAL 

             1.000.720,91 
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HABILIDADES TRABALHADAS EM CADA OFICINA EM 

2017 

 

Oficinas de Musicalização 
 

Canto Coral 

A Associação Viver promove a 
musicalização por meio do Canto Coral 
desenvolvendo aspectos rítmicos, melódicos, 
performáticos da música, técnicas básicas de 
canto e desenvolvimento de formação de  
público.   
  O maior objetivo é a socialização por meio 
do fazer musical, além de preparar os 
socioeducandos para apresentações culturais, 
desenvolver o canto e estimular o 
desenvolvimento da expressão corporal. A metodologia usada são fundamentos da 
educação musical de Edgard Willems; O passo de Lucas Ciavatta; Fundamentos da 
Técnica Vocal; jogos e brincadeiras musicais.   
 

 

Flauta Doce   

  
   A flauta doce foi desenvolvida 
como base para trabalhar aspectos 
rítmicos, melódicos, perceptivos e 
performáticos. Tendo por objetivo a 
socialização, o desenvolvimento da 
leitura de partitura e técnicas de 
digitação da flauta doce, atividades 
práticas e teóricas e jogos musicais 

 

 

 

Violão 

 
  Na oficina de violão buscou-se trabalhar 
aspectos rítmicos e melódicos da música, orientando 
os socioeducandos quanto ao conhecimento teórico, 
leitura de cifras, posições de acordes, preparação 
para apresentações culturais, tendo por metodologia 
atividades práticas e teóricas. 
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Hip Hop 

 

Hip Hop tem fomentado o distanciamento 
das vulnerabilidades oportunizando o 
sentimento de pertença, influenciando 
diretamente a competência como base para a 
valorização da cidadania e o resgate da 
autoestima. 
 
 

 Atividades Desenvolvidas   

 Desenvolvimento das relações corporais individuais e inter-relacionais; 

 Desenvolvimento da autoestima;  

 Disciplina corporal. 
 

 
 

Lúdico 

  A utilização de brincadeiras como estratégia 
no processo de ensinar e do aprender tem 
ganhado força na Associação Viver. Está sendo 
realizado um trabalho pedagógico que estimula o 
raciocínio e favorece a vivência de conteúdos e a 
relação com situações do cotidiano. O Educador 
Social age como facilitador dos processos de 
resolução de conflitos e interação entre os 
socioeducandos. 
 

 

Artes 

 
   A arte é definida por Vigotski (1998) como sendo um mecanismo constante e 
biologicamente imprescindível de eliminação das excitações não realizadas na vida.   
Neste sentido, foram elaborados exercícios práticos e teóricos sobre os temas de 
cada projeto, oficina prática para o aprimoramento das técnicas e, também, mostras 
dos trabalhos dos socioeducandos. 
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Atividades Desenvolvidas  

 Desenvolvimento de técnicas de 
papietagem, papel machê;  

 Pinturas em telhas;  

 Confecção de flores de caixa de ovos;  

 Carteiras de caixa de leite;  

 Escultura com argila;  

 Confecção de brinquedos com garrafa pet, 
tampinhas, etc 

 

 

 

Acompanhamento Escolar  
  

  A Instituição estabeleceu uma 
ação preventiva à escola ampliando o 
universo cultural das crianças e 
adolescentes que desenvolve 
sociabilidade, conhecimentos, fazeres 
e habilidades exigidas pela vida 
cotidiana e explorando com elas 
atividades lúdicas e artísticas. No 
decorrer do ano identificou-se que um 
grande número de crianças e 
adolescentes da Instituição possuem  
 

sérios problemas de distorção idade-

série e déficit de aprendizagem como: 

Discalculia, Dislalia, Disortografia. 

Como intervenção, A Instituição 

acompanhou uma média mensal de 60 

crianças no turno matutino e 54 no 

período vespertino, as quais estão entre 

o 1º e o 9º ano letivo. Os 

socioeducandos foram ajudados em 

diversas atividades nas áreas de 

português, matemática, artes, ciências, 

dentre outras. Durante este período 

percebeu-se que as crianças com idade 

de 6 a 9 anos tiveram muita dificuldade 

no desenvolvimento das atividades de 

leitura e escrita, assim, foi dada maior 

atenção a estas crianças com o auxílio 

de livros literários, contação de história, 

alfabeto de móvel, material dourado, 

dicionário e fichas matemáticas.
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Atividades Especiais – Protagonismo Infanto-Juvenil  

 

O Protagonismo infanto-juvenil estimulou a 
participação das crianças e adolescentes, 
contribuindo não apenas com o desenvolvimento 
pessoal, mas com a comunidade em que estão 
inseridos dentro de uma proposta social. O 
objetivo psicopedagógico é formar a criança e o 
adolescente em um ser autônomo, solidário, 
competente e participativo. 
 
Atividades Desenvolvidas   
 

 Trabalho com argila, manipulação da argila; 

 Pinturas de dedo; 

 Arte Terapia; 

 Discursão de temas transversais. 
 

 

Esporte   
  

  O esporte é um fenômeno social, 
político e econômico um verdadeiro 
acréscimo à vida das crianças e 
adolescentes, e isso se deve aos diversos 
benefícios que estão vinculados à sua 
prática. É importante destacar no esporte a 
vivência de valores necessários para o 
convívio em sociedade: a tolerância, a 
inclusão e o respeito.  O viés 
psicopedagógico nesta oficina não é 
apenas de cunho físico, mas social e ético-moral, ou seja, na formação integral, 
possibilitando assim a iniciação do desenvolvimento de atitudes motrizes e 
psicomotrizes em relação aos aspectos afetivos, cognitivos e sociais. 
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

Janeiro: Colônia de Férias  

  Em janeiro de 2017, iniciou-se a colônia de férias, período o qual a Instituição 

contempla os socioeducandos com uma programação diferenciada, com atividades 

ainda mais atrativas para os socioeducandos visando atender as necessidades 

daqueles que não tem condições de fazer uma viagem de final de ano e ao mesmo 

tempo, não os deixar vulneráveis e sem objetivos no período das férias. Para isto, 

foram feitas gincanas, circuitos, brincadeiras lúdicas, atividades aeróbicas, e passeios. 

A Associação desenvolveu o projeto de colônia de férias para proporcionar às crianças 

e aos adolescentes a oportunidade de desenvolver seu maior prazer que é brincar, 

socializar e praticar atividades culturais.   

  

Atividades desenvolvidas:   

 

 Semana de cinema;  

 Oficina de confecção de pipas; 

 Semana de competições: tênis de mesa, pebolim, queimada, handebol e futsal; 

 Semana de gincanas.   
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02/02 - Passeio ao Nicolândia Center Park  

Como finalização do projeto desenvolvido pela CDCA, todos os 

socioeducandos foram levados para um divertido passeio ao Nicolândia Center Park 

como continuidade à Colônia de Férias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/01 a 03/02 – Semana aquática  

 

  A semana aquática teve como propósito aplicar aos socioeducandos a noção 

do desenvolvimento sustentável na prática social, incentivando as crianças e 

adolescentes a compreender os perigos que o planeta está enfrentando com a 

escassez de água potável, comprometendo todos da Instituição a levantarem 

questões sobre bons hábitos de uso da água. Foram desenvolvidas atividades com 

balões cheios de água, jogos, dentre outros. Um dos pontos mais marcantes deste 

período foi a presença do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na 

Associação Viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_de_Bombeiros_Militar_do_Distrito_Federal&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXmdWt4OnaAhUirVkKHRvvB8AQFghDMAY&usg=AOvVaw27nVKI6_kzC2sfUsX5Q8JF
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11/02 – Corrida de Reis  

  A Secretaria de Esportes do Distrito Federal disponibilizou vagas na Corrida de 
Reis Mirim para alguns socioeducandos da Associação Viver. O evento ocorreu no 
Ginásio Nilson Nelson, no dia 11 de fevereiro. As crianças participantes do evento 
tinham entre 6 e 13 anos, por isto a competição foi dividida por idade e bateria. Os 
competidores correram um percurso de 300 metros e a cada cinco minutos, houve a 
largada de uma bateria. Todas as 
crianças ganharam uma medalha, no 
entanto, apenas os vencedores de 
cada etapa levaram o prêmio 
proposto: uma bicicleta. A Secretária 
de Esporte e Lazer, Leila Barros, 
entregou às crianças alguns kits com 
camisetas, squeezes e sacolinhas. 
Um dos socioeducandos da 
Associação Viver conquistou o 2º 
lugar.  

 

 

13/02 - Distribuição de material escolar promovido pela Autoescola Brasiliense 

  A Autoescola Brasiliense é uma das parceiras mais diligentes da Instituição, a 

qual busca promover inúmeros eventos e doações para Associação Viver. Em 2017, 

a Autoescola Brasiliense doou cerca de 300 kits de material escolar, os quais 

continham cadernos, canetas, lápis de cor, lápis de escrever, dentre outros recursos. 
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19/02 – Campeonato de Jiu-Jitsu  

  Para preparar os socioeducandos para competições, a Associação Viver 

proporciona oportunidades para que as crianças e adolescentes participem de 

campeonatos de Jiu-Jitsu no Distrito Federal. Em 19 de fevereiro, os integrantes da 

modalidade participaram de um campeonato no ginásio da Ceilândia-DF. Os 

socioeducandos competiram com outros atletas e receberam medalhas de honra. 

  

 

 

24/02 – Festival de Fantasias  

A celebração foi realizada durante o período do carnaval. O objetivo foi aguçar 

a criatividade das crianças e adolescentes, os quais criaram suas próprias fantasias e 

máscaras, mostrando-as em um belíssimo desfile.   
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06/03 – Seletiva: Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu  

 

  Para levar as crianças e adolescentes a 

terem contato com eventos oficiais das 

modalidades trabalhadas, dessa vez, os 

socioeducandos foram levados para participar da 

Seletiva Brasileira de Jiu-Jitsu, estiveram em 

contato com as oportunidades que o esporte pode 

proporcionar a eles. As crianças tiveram a 

oportunidade de interagir com atletas de outras 

instituições, bem como aprimorar as regras 

esportivas.   

 

 

11/03 – Aniversário da Associação Viver  

    

  Há 20 anos, quando a Associação Viver foi criada nascia com ela um sonho: 

proporcionar a crianças e adolescentes, oriundos de diferentes contextos econômicos 

e sociais um espaço em que pudessem desenvolver plenamente suas potencialidades 

como indivíduos e como membros integrantes de uma comunidade. As histórias dos 

socioeducandos, acolhidos ao longo destes anos, demonstram como aquela ideia 

inicial se confirmaria na prática. São casos de crianças que tiveram melhoras 

expressivas no rendimento escolar, depoimento de famílias sobre os benefícios da 

música para o equilíbrio emocional e fortalecimento de seus filhos, histórias de jovens 

talentos descobertos nas oficinas 

coletivas.   Durante o mês de 

março de 2017, as atividades da 

Instituição foram desenvolvidas 

com ênfase aos 20 anos da 

Associação, trabalhando todas as 

oficinas neste resgate. Foram 

realizadas oficinas de colagem de 

fotos antigas dos fundadores, 

colaboradores e voluntários da 

Instituição, desenhos com várias 
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técnicas de pintura, jogos de quebra-cabeça confeccionados pelas crianças com 

direcionamento dos educadores, a fim de retornar ao passado e fazer um paralelo do 

crescimento individual e coletivo do sentimento de pertença com a participação de 

egressos e da comunidade.   

  Para comemorar o trabalho desenvolvido pela Associação Viver, a Instituição 

promoveu uma grande comemoração de agradecimento aos parceiros, funcionários e 

pais envolvidos neste projeto, convidando toda comunidade envolvida na Instituição. 

A celebração no ano de 2017 foi marcada por apresentações esplendorosas dos 

integrantes das oficinas de Canto Coral, Violão, Flauta, além de apresentações 

individuais dos socioeducandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/03 – Corrida da Mulher  
 
  A Associação Viver participou da Corrida da Mulher realizada pela 
Administração da Cidade Estrutural. A coordenadora geral da Associação Viver e a 
pedagoga sênior foram as representantes da Instituição no evento. O evento envolveu 
todos os órgãos públicos da cidade. 
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24/03 – Evento Uniceub: Homenagem póstuma a Teori Zavascki  

   O Coral da Associação Viver foi convidado para apresentar algumas músicas 
de seu repertório no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. O evento fazia 
homenagem Póstuma ao Ministro Teori Zavascki. O evento reuniu universitários de 
vários cursos, todo o corpo docente, além de contar, também, com a presença de 
Francisco Zavascki, filho do ministro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/04 – Miss Brasil etapa Brasília  

   

  A Instituição foi convidada para participar do Circuito Miss Brasil, realizado no 

Clube Minas Hall. A pedagoga sênior e o educador de esportes foram prestigiar o 

evento junto a oito socioeducandos o que se tornou um momento agradável e 

inesquecível para eles. Foram realizadas diversas brincadeiras com os participantes 

no evento e, também, distribuição de brindes. Um dos objetivos do evento foi 

arrecadar alimentos para instituições carentes.  

 

11/04 – Comemoração da Páscoa  

   

  Trazendo reflexões para o verdadeiro sentido da Páscoa, a Associação Viver 

reúne os socioeducandos para celebrar esse momento de maneira interativa.  A 

Autoescola Brasiliense arrecadou diversas guloseimas e doou para Associação Viver, 

promovendo, assim, uma celebração que envolveu o sentimento de gratidão, união e 

respeito.  
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12/04 – Visita ao escritório de advocacia  

 O advogado Ozias Rodrigues, educador de Jiu-Jitsu, levou quatro 

socioeducandos ao seu escritório de advocacia para demonstrar como se decorre o 

desenvolvimento dos processos jurídicos no âmbito da advocacia, com intuito de 

apresentar aos socioeducandos uma proposta pedagógica para incentivo vocacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19/04 – Show de reggae na FUNART  

 

  Como é preciso despertar o desejo do conhecimento, da interação, da 

curiosidade e cultura, a Associação Viver promoveu, em parceria com a FUNART, 

instituição que desenvolve atividades culturais, um passeio para assistir a um show 

de reggae. No show da banda Zaktar, os socioeducandos puderam ter a oportunidade 

de sair do espaço de convivência, tendo a possibilidade de conhecer novos lugares e 

diferentes formas de arte e cultura, buscando assim o desenvolvimento cultural, 

pessoal e intelectual. Desta forma, acredita-se que aos poucos os socioeducandos 
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vão sendo inseridos no mundo da cultura e arte, de forma que possam trocar 

experiências, desenvolvendo o sentimento de pertença e identidade.  

 

 

23/04 – Apresentação do coral e da oficina do Jiu-Jitsu na Igreja Presbiteriana 

do Brasil 

  Em comemoração ao 

aniversário da 1ª Igreja Presbiteriana 

do Brasil, mantenedora da Associação 

Viver, os integrantes da Oficina de Jiu-

Jitsu fizeram uma apresentação sobre 

as sensações e sentimentos aos quais 

as pessoas podem ser submetidas e 

como é possível “golpeá-las” para que 

se consiga vencê-las. Além de 

demonstrar, também, como o Jiu-Jitsu 

pode beneficiar as vidas. O Coral Viver também apresentou algumas canções de seu 

repertório, para celebrar mais um ano de prosperidade e crescimento da 1ª Igreja 

Presbiteriana do Brasil.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

02/05 – Visita à Coca-Cola (socioeducandos do turno matutino)   

   

  A Instituição levou cerca de 30 crianças para conhecer a fábrica da Coca-Cola 

em Taguatinga Sul-DF. A equipe da fábrica mostrou aos socioeducandos a história da 

marca, o processo para fabricação do produto e as perspectivas de futuro no mercado 

de trabalho, explanando sobre as oportunidades que a Coca-Cola oferece para 

contratação como menor aprendiz ou estagiário.   
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11/05 a 13/05 – Semana da Família   

  A fim de incentivar que os socioeducandos valorizem os seus responsáveis, a 

Associação Viver promoveu um período de discussão de valores, cidadania, interação 

entre os entes familiares.   

  Considerando que uma parte dos socioeducandos sofre com ausência dos 

progenitores no grupo familiar, a Instituição realizou uma semana de atividades para 

inserir a família no Centro de Convivência, independente de como a família é 

composta, apenas com o objetivo de valorizar aqueles que amam os socioeducandos 

e os querem ver trilhar um caminho de conquistas. Foram desenvolvidas atividades 

de artesanato, nutrição, palestras com o psicólogo da Instituição para os 

responsáveis, com temáticas sobre relacionamento intrafamiliar e no dia 13 de maio, 

a Instituição promoveu a festa de celebração à família.    
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15/05 a 20/05 – Semana do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil 

 

  Para demonstrar o cuidado com os socioeducandos, a Associação Viver 

promoveu um bate-papo com todos as crianças e adolescentes sobre o Abuso e 

Exploração Sexual, foram mostrados vídeos com a temática, contação de histórias 

utilizando o livro “Pipo e Fifi”, confecção de cartazes e murais.    

  

18/05 – Visita ao CCBB: Contação de Histórias  

  

 A Associação Viver levou cerca de 40 socioeducandos ao CCBB- Centro 

Cultural Banco do Brasil, para participar de um projeto de contação da história por 

meio de desenhos. Cada socioeducando deveria desenhar sua história de vida. Ao 

finalizar a primeira etapa, os desenhos foram expostos no mural, em seguinte os 

desenvolvedores do projeto escolheram a melhor história. A história escolhida foi de 

um socioeducando da Associação Viver.   

 

20/05 – Ação UnB na Viver  
 
  Os discentes de medicina da Universidade de Brasília vieram à Instituição para 
promover período lúdico entre as crianças. Os acadêmicos trouxeram brincadeiras, 
fizeram contação de histórias, trouxeram lanche para as crianças e desenvolveram 
atividades interativas.    
 

22/05 - Visita à Coca-Cola (socioeducandos do turno vespertino)   
 
  Como na visita feita pela Associação Viver em 02/05, a equipe da Coca-Cola 
desenvolveu as mesmas atividades sobre a historicidade da marca, elaboração do 
produto, além de oferecer kits de lanche, brindes e copos com a logo da Coca-Cola 
estampada. Desta vez, a visita foi realizada com os socioeducandos do turno 
vespertino.   
 

27/05 – Abertura do JISESC  

Nos Jogos de Integração Crianças e Adolescentes do Serviço Social do 
Comércio, a busca pela prática esportiva como lazer e/ou atividade física está 
relacionada aos inúmeros benefícios que estão atrelados à sua prática, entre eles 
destacamos a promoção e manutenção da saúde, a socialização e melhora da 
autoestima. Assim, a Associação Viver, com o intuito de incentivar ainda mais nossos 
socioeducandos ao esporte, participa da competição dos jogos do JISESC promovido 
pelo SESC.  
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05/06 a 06/07 – Intercâmbio com a AIESEC (Association Internationale des 

Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales).  

 

  A Associação Viver recebeu nove 

intercambistas durante seis semanas, os 

quais interagiram como os 

socioeducandos em todas as atividades 

desenvolvidas nas oficinas, 

complementando as atividades com 

repertório musical, teatro de fantoches 

realizados em inglês e português, 

proporcionando uma transformação de 

valores e realizando ações efetivas junto 

aos socioeducandos.  

 

11/06 a 15/06 – Semana do Combate a Erradicação do Trabalho Infantil  

 

  A Associação Viver trabalhou a 

erradicação ao trabalho infantil desenvolvendo 

atividades atrativas e lúdicas. Houve uma 

discussão sobre o tema de maneira objetiva, 

com rodas de bate-papo, confecção de 

cartazes, murais e jogos, como: loteria das 

profissões e desenhos voltados para o tema 

“como você vai ser quando crescer”. O projeto 

proporcionou aos assistidos uma reflexão 

sobre os dados da exploração do trabalho 

infantil e as diversas oficinas disponibilizadas 

pela Associação Viver contribuíram para o desenvolvimento das habilidades motoras 

e intelectuais.  
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16/06 – Passeio ao Parque Nacional de Brasília 

  Para comemorar a dedicação, criatividade e empenho dos socioeducandos 

durante a gincana realizada nas férias, a Associação Viver oportunizou a cerca 30 

socioeducandos um passeio para Água Mineral como forma de premiação da gincana.  

 

24/06 – 1º Dia de Viver   

 

  O evento é realizado semestralmente e neste dia a Instituição convida os pais 

e responsáveis pelos socioeducandos para prestigiarem as apresentações 

desenvolvidas durante o semestre. É um dia muito especial para todos, pois as 

crianças da Associação  Viver são protagonistas deste evento. No último Dia de Viver 

houve apresentações da dança, coral, violão, teatro com hip hop e a participação de 

30 intercambistas da AIESEC, os quais apresentaram alguns aspectos culturais de 

seus países, como: culinária e danças regionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06 - Apresentação do Coral Viver no Rotary Club 

  

  Criado em Chicago, Estados 

Unidos, o Rotary Club é uma associação 

de clubes de serviços que tem como 

propósito prestar atividades humanitárias 

e propiciar valores éticos. É composto por 

34 mil clubes Rotary no mundo, com a 

participação de aproximadamente 1,2 

milhões de membros, chamados 

rotarianos. O Rotary Club faz parte do elo 

de parceiros com a Associação Viver, por 

isso, o Coral da Associação Viver foi 

convidado a participar de um evento solene, a posse da nova diretoria do Club, 

cantando duas canções: A História de uma Gata e Ciranda da Bailarina, ambas 

interpretadas por Chico Buarque de Holanda.  
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10/07 a 14/07 – Jogos Interativos da Associação Viver  

 

  No desenvolvimento das atividades realizadas no decorrer do mês as crianças 

e adolescentes da Associação Viver tiveram a oportunidade de interagir com outras 

instituições em competições de futsal, queimada e vôlei através do JIAV – Jogos 

Interativos da Associação Viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/07 a 04/08 – Aprendendo a Viver nas Férias  

O projeto “Aprendendo a Viver nas Férias” é uma proposta implementada no 

período das férias escolares do mês de julho, a qual faz parte do calendário de 

atividades anual da Associação Viver. É uma proposta alinhada com os objetivos 

estratégicos da Instituição, no sentido de promover o fortalecimento de vínculos social 

e familiar dos socioeducandos, disseminando uma cultura de paz e não violência. Com 

este projeto a Instituição disponibiliza o espaço para que as crianças e adolescentes 

possam se expressar e participar de atividades importantes para o seu 

desenvolvimento físico, mental, moral, e social, em condições de liberdade e 

dignidade, como preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu Artigo 

Terceiro. Como proposta, os socioeducandos foram levados para o Parque da Cidade 

Dona Sarah Kubitschek, onde soltaram pipa, andaram de patins, socializaram-se uns 

com outros. 
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18/08 – Plantio de árvores promovido pelo Rotary Club  

 
  A Rede Rotary promoveu uma ação na 
Associação Viver centrada na preservação do 
meio ambiente. Os colaboradores do Club foram 
recebidos com um café da manhã, logo após 
houve uma concentração no pátio da instituição 
onde todos os colaboradores da Associação Viver 
e socioeducandos participaram da plantação de 

60 mudas de árvores.   
  No dia a dia, a Associação Viver insere uma 
consciência de preservação do meio ambiente. 
Logo, resolveu-se experimentar, na prática, as 
sensações de plantarmos árvores com as 
crianças e adolescentes. Por conseguinte, elas 
ficaram responsáveis de cuidar, regando, tirando 

as ervas ao redor das mudas, batizando com seus nomes e identificando cada espécie 
de acordo com a origem da planta.  
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14/09 a 30/09 – Preparação para o Sarau Cora Coralina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  No período de 14 a 30 de setembro, a Instituição promoveu um período em 

homenagem à magnífica poetisa e contista brasileira, Cora Coralina. Todas as 

atividades das oficinas foram direcionadas ao tema. Foram confeccionados cartazes 

relacionados à biografia da escritora, flores de origami, fuxico e quadro de tecidos com 

algumas citações de poemas formando uma grande colcha de retalhos. Para finalizar 

este período, no dia 30 de setembro, foi realizado o 2º Sarau Cultural voltado para 

obra e vida da escritora, no qual os socioeducandos fizeram apresentações 

esplendorosas, como: apresentação das oficinas de Canto Coral, Violão, Hip Hop, os 

educadores dançaram a catira (dança folclórica brasileira), além de outras 

apresentações individuais.  
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04/10 – Apresentação do Coral Viver na Semana da Maturidade (CREAS)   

 

  O Coral Viver é muito convidado para participar de eventos em órgãos 

governamentais. Dessa vez, participaram em um dia da Semana da Maturidade, 

realizada no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no 

qual cantaram e declamaram poesias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/10 – Comemoração do Dia das Crianças e aos aniversariantes do semestre  

  Em mais uma ação, promovida pela 

Associação Viver e pela parceira 

Autoescola Brasiliense, foram entregues 

cerca 300 brinquedos para os 

socioeducandos a fim de comemorar os 

aniversários das crianças e adolescentes, 

dando início, também, às comemorações 

ao Dia das Crianças.  

 

09/10 – Apresentação do Coral Viver na 307 Sul 

   

  O Coral da Associação Viver foi 

convidado para cantar na Prefeitura na 

quadra 307 Sul em comemoração ao Dia das 

Crianças, por conseguinte, foram entregues 

brinquedos para alegrar esse momento tão 

especial para os socioeducandos.   
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12/10 – Dia das Crianças  

   

  O Dia das Crianças tem o propósito de homenagear as crianças e 

adolescentes, memorar seus direitos, auxiliando a conscientizar os pais e 

responsáveis sobre a atenção necessária durante esta fase, a qual se caracteriza pelo 

desenvolvimento da personalidade, formação de identidade e habilidades sociais. 

Tradicionalmente, a Associação Viver, junto a parceiros, promove uma grande festa 

para os socioeducandos, a fim de enaltecer seus valores, distribuindo brindes, 

brinquedos, oferecendo um lanche especial em comemoração. Em 2017, a empresa 

Comunicato Eventos, proporcionou uma manhã de lazer, com brinquedos infláveis, 

algodão-doce, pipoca e outras atividades lúdicas.   

 

25/10 – Teatro de Bonecos com a Companhia Jorge Crespo  

  Proporcionando um estilo composto por animação teatral e outras estéticas, a 

Companhia de Teatro Jorge Crespo utiliza diferenciadas técnicas, por meio de 

expressões com bonecos e objetos, integrando uma dedicação singela com a 

sinceridade de gestos. O Teatro de Bonecos, proporcionou aos socioeducandos um 

contato com a cultura teatral, trazendo um dia divertido para os socioeducandos de 

muitas risadas e alegria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/10 – Inauguração da sala de informática promovida pelo Rotary Club  

 

  Devido a infraestrutura, a sala de informática da Associação Viver foi 

desativada durante um período e em parceria com o Rotary Internacional, o espaço 

de informática foi reestruturado, recebendo pintura, instalação de ar condicionado e 

forro PVC, deixando o ambiente mais agradável para o aprendizado das crianças e 

adolescentes da Instituição.    

  Para integrar a estrutura da sala de informática, a Instituição recebeu doação 

de 14 computadores da Rede UniCEUB.   
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11/11 – I CAMP Viver Jiu-Jitsu   

 A Associação Viver desenvolveu o projeto de graduação dos socioeducandos 

que participam da Oficina de Jiu-Jitsu, com o objetivo de progredir o nível que cada 

socioeducando se encontra por meio da troca de faixas. O evento ocorreu na Chácara 

Paz no Vale, localizada em Goiás. Foi uma solenidade que envolveu os pais e 

responsáveis pelos socioeducandos, a fim de proporcionar um apoio ainda maior no 

desenvolvimento da modalidade na vida das crianças e adolescentes. Foi um 

momento solene de entrega de certificado e muita emoção.  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

12/11 – Copa Faca na Caveira – Jiu-Jitsu  

 

  A Associação Viver participou da Copa Faca na Caveira, promovido pela Polícia 

Militar do Distrito Federal, no Ginásio da Ceilândia. O evento foi aberto ao público, 

podendo competir lutadores de qualquer equipe de Jiu-Jitsu de Brasília. Os 

socioeducandos da Instituição participaram do campeonato, relacionando-se ainda 

mais com as competições oficiais da modalidade e recebendo apoio dos policiais que 

participavam do evento.  



 

51 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/11 – Dinâmica do plantio de árvores  

  A Associação Viver recebe vários estagiários para atuar nas áreas oferecidas 

pela Instituição. Em novembro, a Associação recebeu os estudantes de psicologia da 

Universidade Paulista, os quais elaboraram a dinâmica do plantio de árvores, sob a 

supervisão da psicóloga da Instituição. Os socioeducandos de 6 a 10 anos foram os 

responsáveis pela plantação, trabalhando coletivamente e de forma interativa, ficando 

responsáveis por cuidar das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/11 – Visita à Caixa Cultural: Exposição Salvador Dali  

  Todos os anos, a Associação Viver busca levar os socioeducandos à 

perspectiva artística, a fim de aprimorar o teor cultural das crianças e adolescentes. 

Em novembro de 2017, a Instituição, junto ao CCBB, proporcionou uma visita à 

exposição “Divina Comédia”, com obras do expressivo pintor catalão, Salvador Dali.  
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17/11 – Ação Higiene Pessoal  

  Para orientação de higiene pessoal, o COSE-Centro de Orientação Sócio 

Educativo promoveu uma palestra na Associação Viver para conscientizar os 

socioeducandos quanto à importância de hábitos comuns que fazem diferença para 

uma vida saudável. Houve uma conversa entre os participantes a fim de compartilhar 

métodos para realizar a higiene corporal, higienização das mãos, cuidados com as 

unhas, cabelos, pois por meio destes procedimentos há prevenção de doenças 

ocasionadas pela falta de cuidado. Ao final do workshop, as crianças ganharam kits 

de higiene, os quais continham escova de dente, creme dental e sabonete.    
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20/11 a 24/11 - Semana da Consciência Negra  

  Símbolo da resistência 

africana, a boneca Abayomi, era 

feita por mães durante as viagens 

a bordo de navios que traziam 

escravos da África para o Brasil. As 

mães rasgavam retalhos de suas 

saias e os utilizavam para construir 

pequenas bonecas, as quais não 

possuíam linhas de olhos, nariz e 

boca, eram feitas tão somente de 

tranças ou nós, as quais 

simbolizavam um amuleto de proteção. Na semana da Consciência Negra, a 

Associação Viver homenageou a cultura africana com danças, pinturas e, também, 

com uma oficina de confecção de bonecas Abayomi. Foi realizada uma encenação da 

obra Menina Bonita do Laço de Fita, escrito por Ana Maria Machado, além 

homenagear a um dos pioneiros na resistência contra a escravidão, Zumbi dos 

Palmares.   

 

28/11 – Passeio à Pista de Gelo   

 

 A Companhia de Teatro Jorge Crespo proporcionou um momento muito 

especial para os socioeducandos da Associação Viver. Em parceria com a 

administração do Park Shopping, a Associação levou cerca de 300 socioeducandos  

para patinar em uma pista de gelo  de 212 m², com capacidade de utilização de 55 

pessoas por vez. Foi uma experiência incrível, tanto para os socioeducandos como 

para os colaboradores que, também, puderam desfrutar deste momento tão singular.  
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03/12 – Apresentação na Igreja Presbiteriana  

 

  Como mantenedora da 

Associação Viver, a Igreja 

Presbiteriana do Brasil, localizada no 

Cruzeiro-DF propiciou um 

emocionante evento em celebração 

ao final de ano. Todos os anos, o 

Coral da Instituição apresenta um 

belíssimo repertório e em 2017 não 

foi diferente, 16 socioeducandos, 

participantes do coral, foram levados 

à Igreja Presbiteriana para cantar. 

 

09/12 – Comemoração aos aniversariantes do semestre  

 

  A Associação Viver se uniu para comemorar os aniversariantes do segundo 

semestre, para isto, a Instituição fez a distribuição de brindes e fez um grande bolo 

para as crianças e adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12 – Apresentação do Coral e dos integrantes da Oficina de Violão na 

Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária  

  O Coral da Viver e os integrantes da Oficina de Violão participaram da posse 

do Diretor João Martins e do Conselho Fiscal da entidade, realizada na Confederação 

Nacional da Agricultura e Pecuária. As crianças e adolescentes interpretaram duas 

canções. Ao final da solenidade, os socioeducandos receberam cestas de chocolates. 

  

 

 



 

55 
 

21/12 – Passeio à sorveteria Chiquinho Sorvetes  

 A sorveteria Chiquinho Sorvetes promoveu a ida de 60 crianças e adolescentes 

para comemorar a inauguração da filial na cidade Vicente Pires-DF. Os 

socioeducandos puderam tomar sorvete à vontade e confraternizar uns com ou outros.  
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AÇÕES EXECUTADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Ação promovida pelo Instituto Mérito de Optometria   

  Do período de 21 a 24 de março, a 
Associação Viver, em parceria com o Instituto 
Mérito de Optometria, realizou uma Ação 
Social, cujo público alvo foi os assistidos e 
suas famílias. Os profissionais vieram do 
estado do Espírito Santo e ofereceram a 
consulta oftalmológica e os óculos totalmente 
gratuitos, para beneficiar as famílias e os 
socioeducandos da Instituição. 
 

 

Evento dos médicos promovido pela Igreja Presbiteriana Nacional  
   
  Em 25 de março, a Igreja Presbiteriana Nacional promoveu, junto à Associação 
Viver, uma grande Ação Médica para atender os assistidos e seus responsáveis. A 
Instituição recebeu cerca de 35 médicos, de diversas especialidades como: 
dermatologista, neurologista, clínica médica e pediatria.   
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação promovida pelo Instituto Mérito de Optometria   

  Em 16 a 20 de maio, a Associação Viver, em parceria com o Instituto Mérito de 
Optometria, realizou mais uma Ação Social. Desta vez, os profissionais eram de 
Brasília-DF e vieram para cumprir o mesmo objetivo: ajudar os socioeducandos da 
Instituição e suas famílias. 
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Campanha do Agasalho   
 
  Em 16 de junho, a Empresa Piracicabana recebeu uma doação de vários 
agasalhos e cobertores, referentes à “Campanha do Agasalho”, ação que mobiliza a 
cidade em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para receberem 
as doações, dois colaboradores da Instituição se deslocaram até a garagem da 
empresa. As doações foram destinadas para os assistidos e suas famílias, além de 
comporem, também, o bazar da instituição.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treinamento promovido pelo Instituto Paullus  

  Em 18 de junho de 2017, em parceria com o Instituto Paullus, a Associação 
Viver participou de treinamento na sede do Conselho Regional de Psicologia-DF, que 
teve por objetivo demonstrar as diversas faces das problemáticas interpessoais, 
interrelacionais, infraestruturais existentes nas comunidades carentes.  
 

Recebimento de doação realizada pelos parceiros Formiguinhas do Bem e 

Colégio Objetivo 

  Em 27 de junho, o Colégio 

Objetivo e o Projeto Formiguinhas do 

Bem se uniram em prol as crianças da 

Associação Viver e fizeram a doação de 

aproximadamente quatro toneladas de 

alimentos não perecíveis. Os alimentos 

foram utilizados para alimentação dos 

socioeducandos, além de contribuir, 

também, para doação de cestas 

básicas para os responsáveis dos 

socioeducandos.  
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Palestra no COSE sobre Erradicação ao Trabalho Infantil  

 

  De 26 de junho a 01 de julho, o Centro de Orientação Sócio Educativo 

proporcionou uma palestra sobre a Erradicação ao Trabalho Infantil para que os 

colaboradores da instituição aprimorassem ainda mais seus conhecimentos sobre o 

Programa, além de contar com exposição do vídeo “Fala Manin”, elaborado por 

Thelma Mello.  

 
Seminário Mesa Brasil 
 
  Em 21 de junho, as Assistentes Sociais da Instituição participaram do 
Seminário Mesa Brasil, no qual foram abordadas metodologias para alimentação de 
crianças e adolescentes, como a forma de preparo dos alimentos, aspectos visuais 
das refeições que podem atrair os socioeducandos a uma melhor alimentação, 
métodos de armazenamento dos alimentos e cuidado com o preparo de frutas e 
verduras.  
 
Ação Médica - PSF  

  Em 19 de agosto, a Associação 
Viver, em parceria com o Posto de Saúde 
da Família da Cidade Estrutural realizou 
Ação Médica com atendimento pediátrico, 
aplicação de vacinas, aplicação de 
piolhicida e ministração de vermicida. Os 
pais dos socioeducandos e os irmãos 
também puderam ser contemplados por 
essa ação. 
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Abertura da Conferência de Assistência Social da Estrutural  
 
  Em 26 de agosto, os colaboradores da Instituição participaram da Conferência 
de Assistência Social da Estrutural. O evento foi organizado pelo CRAS, CREAS e 
Centros de Convivência, Unidades da Secretaria de Estado do Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos 
(SEDESTMIDH) e pelo Conselho de Assistência Social. A solenidade ocorreu no 
Espaço de Múltiplas Funções, localizado na Cidade Estrutural – DF. O Coral Viver fez 
a abertura do evento interpretando e coreografando a música A História de uma Gata 
(Chico Buarque de Holanda). Os integrantes da Oficina de Hip Hop também 
participaram do evento fazendo uma encenação sobre Charles Chaplin. A 
coordenadora geral e a pedagoga sênior da Associação Viver foram eleitas a 
Conselheiras de Entidades, posto que atribui a responsabilidade de participar das 
Conferências Regionais e Nacionais e representar a Entidade a qual as 
coordenadoras são colaboradoras.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana do Voluntariado  
 
  Entre os dias 28 de agosto e 01 de setembro aconteceu a Semana do 
Voluntariado no CREAS. O evento foi direcionado aos profissionais da Instituição com 
o objetivo de aprofundar a compreensão da essência do que é ser voluntário e como 
acontece este trabalho. 
 
 
Ação promovida pelo Instituto Paullus  
 
  No dia 02 de setembro, foi realizada oficina de replicação do conhecimento 
aprendido no treinamento proporcionado pelo Instituto Paullus para os funcionários da 
Associação Viver. Neste mesmo dia, os Educadores Sociais realizariam a distribuição 
dos materiais escolares recebidos pelo Instituto. Cada kit continha material didático e 
livros literários.  
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Curso de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes  
 
  Alguns componentes da equipe 
pedagógica, as Assistentes Sociais e a 
psicóloga da Instituição participaram de 
um curso proporcionado pela Escola 
Nacional de Administração Pública-DF. O 
curso realizou-se em três meses 
(setembro, outubro e novembro) e 
durante seu desenvolvimento foram 
abordados inúmeros assuntos sobre a 
violência contra crianças e adolescentes, 
contanto com a participação de 
profissionais com uma vasta experiência 
sobre o assunto, possibilitando o 
compartilhamento de experiências, além de demonstrar métodos de como deve ser a 
postura de um profissional diante dos casos de abusos físicos ou psicológicos, 
abrangendo não só as vítimas, mas, também, as famílias.  
 
 
 
Palestra na Faculdade Anhanguera  
 
  No dia 01 de setembro, as Assistentes Sociais da Associação Viver realizaram 
palestra sobre o trabalho desenvolvido pela Instituição, o público alvo e a importância 
do serviço na comunidade. A palestra foi realizada na Faculdade Anhanguera-DF na 
qual foi apresentado aos graduandos do curso de enfermagem. A Faculdade 
arrecadou 230 latas de leite em pó para serem doadas à Instituição.  
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Capacitação dos Funcionários de Assistência Social   
 
 Em 02 de setembro, as Assistentes Sociais da Associação Viver participaram 
de um treinamento, realizado no CREAS da Cidade Estrutural-DF, que tinha por 
objetivo a replicação do curso de Vínculos e Convivências de diversos interesses de 
cidadania infanto-juvenil. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doação de Brinquedos   
 
 Em 09 de outubro, em parceria com a Aviação Piracicabana, a Associação 
Viver participou do recebimento de brinquedos arrecadados nos postos rodoviários e 
nos coletivos pela empresa de ônibus, em comemoração ao dia das crianças. Os 
brinquedos foram distribuídos aos socioeducandos da instituição. 
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XII Conferência de Assistência Social  

 

  Em 10 de dezembro, a Associação Viver, representada pela Coordenadora da 

Instituição e pela Coordenadora Pedagógica, participou da XII Conferência de 

Assistência Social do Distrito Federal – “Garantia de Direitos no Fortalecimento do 

SUAS”- que foi realizada de 09 a 11 de outubro de 2017, no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães e definiu as prioridades para a Política de Assistência Social, além 

de eleger os delegados da capital do país para a Conferência Nacional.  

 

Curso de capacitação MROSC   

 

  De 07 a 10 de novembro, a Coordenação Geral da Associação Viver e as 

Assistentes Sociais participaram do curso do Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil, realizado na Escola de Governo-DF. O curso abordou uma série de 

assuntos como: Regulamentação e ações normativas nos setores, atuação em rede 

e regime de sanções, métodos de gestão e controle: atribuições do gestor e dinâmica 

de monitoração e verificação.   
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Ação de arrecadação de alimentos no Carrefour   
 
  Planejado pelo Banco de Alimento, o Dia 
Internacional de Coleta de Alimentos acontece há 
quatro anos em todo país. Empresas, supermercados 
e outras entidades disponibilizam um espaço para 
coleta dos alimentos, e Voluntários que se ordenam e 
realizam a coleta nos supermercados ante a 
orientação dos idealizadores do projeto. O Banco de 
Alimento é o responsável por fazer a distribuição das 
arrecadações para as instituições assistidas. No dia 11 
de novembro, os assistentes sociais da Viver 
participaram como voluntários neste projeto, o local   
para o qual a equipe designada foi o Carrefour do 
ParkShopping-DF.  

 

 

 

Doação Exército Brasileiro 

  Em 09 de novembro, através de oficio enviado ao Comando Militar do Planalto 
solicitando arrecadações de doações de alimentos e agasalhos, a Associação Viver 
recebeu cerca de 400 quilos de alimentos, além de doações de vestuários e calçados. 
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3ª Campanha de arrecadação de brinquedos– Ceasa/DF  
 

   Em 13 de dezembro, as assistentes 

sociais participaram da solenidade, realizada 

pelo Centro de Capacitação e Comercialização, 

nas Centrais de Abastecimento do Distrito 

Federal S/A-DF. A solenidade contou com a 

presença da Primeira Dama do Distrito Federal, 

Márcia Rolemberg, idealizadora do projeto. No 

evento, os organizadores proferiram como 

decorre a ação proposta pelo CEASA, a qual 

não abarca apenas a doação de alimentos, 

mas, também, a doação de brinquedos para instituições carentes em períodos 

festivos, além de explanarem sobre os parceiros que os ajudam nesta causa.   
 

 

 

Bazar da Viver 

 

  A Associação Viver promove, 

trimestralmente, um bazar solidário que 

é proveniente de toda doação recebida 

de parceiros que conhecem o trabalho da 

Instituição. Os recursos recebidos pela 

Instituição são sapatos, roupas, bolsas, 

recursos eletrônicos e de informática, 

dentre outros, os quais se encontram em 

bom estado de conservação.   

  Após o recebimento destes 

produtos, a Instituição realiza a venda a 

baixo custo com o propósito de arrecadar fundos para o projeto social e, assim, investir 

nas necessidades apresentadas pelos socioeducandos e suas perspectivas 

familiares.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Em 2017, a Associação Viver proporcionou aos socioeducandos inúmeras 

atividades que tiveram por objetivo aprimorar o relacionamento intrafamiliar, o respeito 

para com os indivíduos e os valores sociais que norteiam os sujeitos, resultando no 

desenvolvimento do modelo de excelência na gestão e referência no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que a Instituição busca seguir.  

  As ações desenvolvidas no âmbito social oportunizaram aos socioeducandos o 

crescimento do sentimento de pertença quanto ao Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além de aprimorar os vínculos indenitários.  

  No âmbito multiprofissional a Coordenação da Associação Viver esteve 

presente em cursos e palestras sobre a valorização dos direitos das crianças e 

adolescentes, participaram de ações para recebimento de doações de recursos, além 

de participar, também, de reuniões de Redes da Cidade Estrutural, Seminários e 

Palestras junto ao Mesa Brasil e ao CDCA- Conselho da Criança e Adolescente. 

 A Associação Viver busca aperfeiçoar os serviços oferecidos aos 

socioeducandos, família e comunidade, levando em consideração o contexto social a 

que estes indivíduos estão sujeitos, desenvolvendo ações correlacionadas aos 

objetivos propostos pelo Governo do Distrito Federal.  
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CALENDÁRIO ANUAL 
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