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PALAVRA DO PRESIDENTE

  
 Alegria!

 Esta é a melhor palavra para expressarmos nosso sentimento com 
relação ao que aconteceu em 2018 na Associação Viver.
 A partir de projetos sociais, bens foram adquiridos, reformas de in-
fraestrutura foram realizadas, cursos de capacitação foram ministrados 
aos colaboradores e à comunidade e tantas outras conquistas poderiam 
ser citadas. Tais êxitos são importantes, contudo apenas complementam a 
alegria maior que é de realizarmos o trabalho social. 
 Caminhamos com nossas crianças e adolescentes procurando ter a 
sensibilidade aguçada para compreender suas inquietudes, suas necessi-
dades e levar esperança e amor. Em cada atividade pedagógica oferta-
da (oficinas de artes marciais, música, esportes, informática, artes, cultura, 
protagonismo social e tantas outras), em cada atendimento psicológico e 
assistencial, em cada orientação nutricional deixamos marcas positivas nos 
corações e nas vidas dos nossos usuários, pois todo o nosso labor é fun-
damentado na atenção, no cuidado, no carinho e no respeito. Claro, saímos 
marcados também. Aprendemos muito com nossas crianças e adolescen-
tes porque no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos a troca 
é mútua.
 Nessa caminhada não estávamos sozinhos. O que seria da Viver se 
não fossem os seus admiráveis colaboradores, as parcerias, os voluntários 
e todos aqueles que estão dispostos a ajudar? Pouquíssimo teríamos fei-
to, talvez quase nada. Fato é que precisamos uns dos outros para darmos 
suporte, sermos apoiados e avançarmos juntos. 
 Mas não para por aí! Temos muito a fazer. Nossos sonhos, que se 
misturam aos sonhos das nossas crianças e adolescentes, são infindáveis. 
Com alegria no coração, pretendemos aprimorar nossa capacitação, me-
lhorar nossa infraestrutura, buscar a excelência em nosso atendimento, 
estreitar e estabelecer novas parcerias, propiciar o primeiro emprego aos 
nossos usuários e idealizar novos sonhos.

Nosso trabalho continua, e os desafios também! 
Acredite, juntos sempre podemos mais!
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VIVER - Associação dos Voluntários 
Pró-Vida Estruturada

 A Associação dos Voluntários Pró-Vida Estruturada atua como um 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sociais e familiares, de 
maneira que todos os usuários tenham oportunidades de ampliarem seus 
conhecimentos, habilidades e competências para transformarem a reali-
dade social em que estão inseridos. É uma organização não governamen-
tal, sem fins lucrativos e tem por finalidade o serviço de assistência social 
com a promoção da educação, esporte, cultura e lazer. 
  O trabalho desenvolvido pela Associação Viver está baseado nas 
diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 
Conselho Nacional de Assistêncial Social (CNAS) e Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS), buscando a convivência social por meio do fortaleci-
mento de vínculos comunitários e familiares; o direito de ser, manifestado 
pelo exercício da infância e adolescência; e a participação dos usuários na 
vida pública, principiada na atuação do sujeito no serviço de convivência, 
atingindo os outros âmbitos de vivência dos usuários. 
   O atendimento da Associação Viver contempla 300 crianças e ado-
lescentes com idades entre 6 e 15 anos incompletos no contraturno escolar, 
mediante a celebração do Termo de Colaboração firmado com o Governo 
do Distrito Federal (GDF), Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvi-
mento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMI-
DH).   
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Missão:
Promover o protagonismo, o de-
senvolvimento e a inclusão social de 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade.

Visão de Futuro:
Ser uma organização de excelência fundamenta-
da nos princípios cristãos que, por meio de suas 
ações, proporcione a formação cidadã participati-
va, o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, 
visando o desenvolvimento integral das crianças e 
adolescentes e a transformação da realidade so-
cial na qual estão inseridos.

Valores:
Princípios cristãos, responsabilidade so-
cial, voluntariado, ética, transparência, ex-
celência, sustentabilidade, solidariedade e 
respeito à diversidade. 
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VIVER  21 ANOS
 A Associação Viver foi fundada em 07 de março de 1997 e é fruto 
de uma semente plantada por missionários da 1ª Igreja Presbiteriana do 
Brasil no Cruzeiro, que sensibilizados e movidos pelo amor cristão, mobili-
zaram-se para suprir necessidades básicas de crianças e seus familiares 
que tiravam  o sustento do lixo e moravam em barracos em meio ao aterro 
sanitário de Brasília (DF).    
  Desde então, a Associação Viver jamais deixou de prestar atendi-
mento à comunidade da cidade Estrutural (DF), conquistando o respei-
to, admiração das famílias e apoio de muitos parceiros que abraçam esta 
causa. Em seus 21 anos de existência, a Instituição já atendeu um número 
significativo de crianças e adolescentes, contribuindo para a formação ci-
dadã, desenvolvimento e protagonismo social da comunidade.    
  O trabalho desenvolvido pela Instituição só é possível graças às par-
cerias com pessoas físicas e jurídicas que, em seus corações, zelam pelo 
bem-estar dos indivíduos e reconhecem que existem aqueles que se en-
contram em situação de vulnerabilidade e podem ser alcançados pela so-
lidariedade.  
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O VOLUNTARIADO

 A Associação Viver trabalha para a promoção 
do bem comum e agrega pessoas que acreditam na 
força do voluntariado como instrumento de mudan-
ça social. 

 Os princípios que devem nortear as atividades 
desenvolvidas na Instituição são: 
 
Altruísmo: Amor ao próximo e empatia, pautados 
pelos princípios éticos e morais. 

Responsabilidade: Uma vez criada expectativas é 
preciso honrar os compromissos. O voluntário é res-
ponsável pela atividade que se compromete a fazer. 

Legalidade: Todas as ações devem estar em con-
formidade com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). 
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A PEDAGOGIA

 A pedagogia está presente tanto no planejamento como na execu-
ção de grande parte dos trabalhos desenvolvidos pela Associação Viver.
 A Área Pedagógica é responsável pela organização de eventos te-
máticos e gerais, proporcionando momentos de interação entre os usuá-
rios, pais e responsáveis. É atribuição dos profissionais em pedagogia e dos 
educadores sociais, o planejamento de atividades que contribuam para a 
conscientização da cidadania e do pleno exercício na sociedade. 
  Além disso, atua no sentido de despertar o sentimento de pertenci-
mento e de identidade no público atendido, ampliando o repertório de in-
formações e conhecimentos para a prevenção e enfrentamento das con-
dições de riscos e vulnerabilidades pessoal, social e econômica. 
  A equipe pedagógica reúne-se semanalmente com os educadores 
sociais para planejarem ações. Nestas reuniões, os profissionais com-
partilham suas experiências no desenvolvimento dos trabalhos. 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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 A assistência social, um dos pilares da seguridade social, atua promo-
vendo bem-estar físico, psicológico e social, com objetivo de potencializar 
o usuário na busca por seus direitos, considerando a realidade em que 
cada indivíduo está inserido. Essa política pública atua na Associação Viver 
ofertando serviços, programas, projetos e benefícios que previnem o rom-
pimento dos vínculos familiares e sociais.
  Os profissionais em assistência social da Associação Viver preocu-
pam-se em atender os usuários, os núcleos familiares e a comunidade de 
maneira integral. Buscam orientar as famílias dos usuários, realizam visitas 
domiciliares e escolares, atendimentos individuais e em grupos na própria 
Instituição com foco na emancipação e autonomia das crianças, adoles-
centes e seus familiares.

A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acionamento a Rede 
Socioassistencial

Matrículas

183

Visitas domiciliares

357

Visitas, reuniões e 
estudos de caso

81

Atendimento direto 
aos usuários

124Encaminhamentos à Rede 
Socioassistencial e outros 
serviço

191

27
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Atendimento direto aos usuários Atendimento aos pais

Reuniões com a Rede

A PSICOLOGIA

 A atuação da psicologia dentro do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV) busca efetivar o compromisso social dessa 
profissão. As ações visam privilegiar a ampliação da capacidade de refle-
xão das crianças e adolescentes, permitindo a eles se tornarem cidadãos 
críticos e emancipados. Neste sentido, cumpre-se o papel de prevenção 
de problemas relacionados à saúde mental e ao convívio social.  Especifi-
camente na Associação Viver, a psicologia tem duas frentes de trabalho, a 
primeira de cunho multiprofissional e a segunda direcionada às ações es-
pecíficas de intervenção psicológica.  
  No âmbito multiprofissional são realizadas oficinas psicossociais em 
parceria com o área pedagógica e sociossistencial, como por exemplo, o 
“protagonismo infanto-juvenil”. Seguidamente, são realizados estudos de 
casos, visitas a órgãos de rede, visitas domiciliares e planejamento de ca-
pacitação e treinamento dos colaboradores para aprimoramento dos ser-
viços prestados aos usuários. 

228 38

7
45

Visitas domiciliares
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  O serviço de nutrição na Associação Viver visa garantir que as refei-
ções oferecidas sejam balanceadas e cumpram seu objetivo nutricional. 
Para isso, a nutricionista elabora o cardápio semanal de maneira criteriosa 
e metodológica a fim de assegurar que os usuários receberão refeições de 
qualidade.

A NUTRIÇÃO

Janeiro 2.313
Fevereiro 2.584
Março 3.986
Abril 3.964
Maio 3.621
Junho 2.651
Julho 2.491
Agosto 5.450
Setembro 7.070
Outubro 7.641
Novembro 6.431
Dezembro 4.394

Número anual de refeições 47.454

Quantitativo de refeições servidas

Avaliação Nutricional

Usuários 
avaliados

Desnutrição 
grave

Desnutrição 
moderada

Desnutrição 
leve

Eutrófico Sobrepeso Obesidade

256 0 6 0 211 24 15

  Foram avaliadas 256 crianças e adolescentes num período de trinta 
dias no ano 2018. Esta amostra representativa foi devido à abstenção dos 
usuários, os quais tiveram os seguintes diagnósticos nutricionais baseados 
nas tabelas sugeridas pela OMS/2006:
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OFICINAS REALIZADAS
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Canto Coral
A Oficina de Canto Coral oportuniza às crianças e ado-
lescentes o prazer no autoconhecimento por meio da 
musicalidade. Durante a oficina, são desenvolvidas ati-
vidades de alongamento, momentos de reflexão, bate-
-papo, aquecimento vocal, brincadeiras musicais, jogos 
teatrais e de expressão corporal para promover aos 
usuários os princípios da autoconfiança e domínio das 
emoções. 

Flauta Doce 
Por meio do aprendizado da flauta doce, busca-se inspirar 
os usuários a desenvolverem o respeito mútuo, criatividade, 
responsabilidade e a alegria que o sentimento musical traz 
aos indivíduos. A Oficina de Flauta Doce oportuniza a socia-
lização e o trabalhar em grupo, estimula a perseverança, a 
autorrealização e desenvolve habilidades melódicas, rítmi-
cas e motoras.

Violão
 A Oficina de Violão está baseada no princípio da intera-
ção social como pilar fundamental para o desenvolvimento 
dos aspectos musicais e habilidades psicomotoras. A oficina 
tem por objetivo integrar os usuários às situações de vivên-
cia comunitária, valorizando a troca de experiências e co-
nhecimentos entre as crianças e adolescentes. A Oficina de 
Violão traz à tona a identidade dos usuários e proporciona 
lazer e prazer em atuar naquilo que os fazem sentir bem, 
fazendo-os compreender que cada sujeito exerce um papel 
fundamental no mundo.
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Lúdico
A Oficina de Lúdico oportuniza aos usuários momentos 
de prazer, diversão, descontração, valorização da convi-
vência e princípios de igualdade e respeito por meio de 
brincadeiras educativas, lúdicas, recreativas e populares. 
A oficina proporciona aos usuários atividades baseadas 
na colaboração, união e cooperação, a fim de promover o 
diálogo de maneira efetiva e a tomada de decisões indivi-
duais e coletivas. Busca-se a aprendizagem mútua entre 
usuários para interiorização dos verdadeiros valores que 
os cercam.  

Apoio Pedagógico
A Oficina de Apoio Pedagógico tem por objetivo geral a ins-
trumentalização do usuário para o aprender, permitindo que 
ele se aproprie de estratégias de aprendizagem eficientes 
e que tome consciência desse processo através do desen-
volvimento da metacognição. As concepções pedagógicas 
que permeiam essa proposta de trabalho são baseadas na 
visão do usuário protagonista e autônomo e da educadora 
mediadora, a qual levará o usuário à reflexão e à amplia-
ção da linguagem, desenvolvendo ferramentas cognitivas e, 
portanto, ampliando a capacidade de pensamento.

Protagonismo Infanto-juvenil
A Oficina do Protagonismo Infanto-Juvenil é desenvol-
vida pelo psicólogo da Instituição e visa potencializar as 
emoções e comportamentos dos usuários. A oficina ob-
jetiva a mediação de conflitos e construção de pensa-
mentos baseados nos valores morais, éticos e sociais, 
estimulando reflexões sobre as questões que atingem 
cada faixa etária, mediações de conflito e apoio emo-
cional. 
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Hip Hop
Para estimular a expressão corporal e o desenvolvimento emocional, a As-
sociação Viver oferta a Oficina de Hip Hop aos usuários, visando a sensibi-
lização, criatividade e expressividade por intermédio da vivência corporal. O 
hip hop promove o resgate da autoestima dos usuários, afastando-os de 
suas vulnerabilidades e dando um novo significado para a vida. 

Oficina de Artes
A Oficina de Artes tem por objetivo estimular a sensibilização dos usuários 
ao mundo das artes visuais propiciando o aprendizado lúdico e criativo de 
maneira prática e prazerosa. As atividades artísticas desenvolvidas bus-
cam inserir os usuários no mundo da imaginação e criatividade, conside-
rando a possibilidade de expansão do pensamento e ampliação de hori-
zontes futuros. 

Oficinas Esportivas
A Associação Viver oportuniza aos usuários o conhecimento e aprendiza-
gem do esporte como um novo campo de experiência emocional, ético e 
social, fortalecendo noções de valores e cooperação no âmbito desportivo, 
possibilitanto a aprendizagem dos regulamentos existentes nos esportes 
e suas particularidades. As Oficinas Esportivas têm por objetivos impactar 
os usuários com conhecimentos e valores que favoreceram a formação 
humana e potencializar as habilidades emocionais e sociais. A Associação 
Viver oferta as oficinas de futsal, queimada, vôlei e recreação dirigida.  
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Informática
Por meio do aprendizado do campo da informática, desenvolve-
-se a concentração, conhecimento e habilidades, enfatizando o 
grande leque que as ferramentas tecnológicas trazem para a vida 
dos usuários, principalmente, no âmbito profissional. A Oficina de 
Informática tem por objetivos gerar conhecimento e despertar a 
criatividade na utilização dos programas inseridos no Pacote Offi-
ce. A utilização de jogos eletrônicos no desenvolvimento da oficina 
também é válida para o aprendizado, uma vez que os usuários são 
estimulados a potencializar o raciocínio lógico e a autoconfiança 
através do brincar.

Jiu-Jitsu
A Oficina de Jiu-Jitsu é uma arte marcial, na qual os golpes são 
baseados no ataque e autodefesa. O jiu-jitsu proporciona aos 
usuários princípios da autodisciplina e controle das emoções, 
uma vez que as crianças e adolesentes se encontram diante de 
desafios constantes, por isso, a oficina potencializa o equilíbrio 
pessoal e o desenvolvimento da coordenação motora, resistên-
cia e força física. 
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AÇOES REALIZADAS 
PELOS APOIADORES 

~

Moto Clube Nação Eleita Brasil: em fevereiro de 2018, o Moto Clube Nação 
Eleita de Brasília se solidarizou com a causa defendida pela Associação Vi-
ver e promoveu uma ação voluntária na qual foram arrecadados 418 pares 
de sandálias havaianas que foram doados aos usuários. 

Ação do Colégio Objetivo: o Colégio Objetivo, grande parceiro nessa ca-
minhada, promoveu duas ações marcantes que impactaram a vida dos 
usuários e responsáveis. Em 28 de março, período de Páscoa, a instituição 
educacional doou chocolates e 120 cestas básicas. Em 26 de junho, o Co-
légio Objetivo compareceu mais uma vez na Instituição e realizou a doação 
de mais 100 moletons para as mães dos usuários da Associação Viver.

Ação da Autoescola Brasiliense: a Autoescola Brasiliense promoveu ações 
que beneficiaram os usuários da Associação Viver de maneira integral. No 
dia 24 de fevereiro, as crianças receberam um kit de material escolar para 
iniciar o ano letivo com efetividade. Em 06 de outubro, a autoescola entre-
gou diversos presentes para os usuários que tinham escrito cartas pedindo 
aquilo que desejavam ganhar no Dia das Crianças. A Autoescola Brasilien-
se é uma grande ajudadora nessa causa, apoiando a Associação Viver há 
três anos, a empresa foi responsável por grandes passos caminhados pela 
Instituição.

Ação do SESC Saúde: de agosto a setembro, o SESC Saúde prestou aten-
dimento odontológico às crianças e adolescentes e atendimento ginecoló-
gico às mães dos usuários e à comunidade em geral. 
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Dia dos Voluntários Telefônica Vivo: 
a Vivo Telefônica foi uma grande 
parceira da Associação Viver em 
2018 e promoveu ações em bene-
fícios das crianças e adolescentes 
atendidos pela Instituição. Todos os 
anos, a Fundação Telefônica Vivo 
escolhe uma instituição sem fins lu-
crativos para realizar o Dia dos Vo-
luntários Vivo, que mobiliza os cola-
boradores da Vivo para ofertarem 
ações de solidariedade àqueles que 
necessitam. Em 2018, a Associação 
Viver foi a instituição escolhida para 
realização do evento que aconteceu 
em 19 de outubro.

  No Dia dos Voluntários Vivo, 
foram ofertadas diversas atividades 
como: cinema, pula pula, pebolim, 
aero hockey, salão de beleza, pin-
tura de rosto e ações de reforma 
nas instalações da Instituição.   
  A Fundação Telefônica Vivo 
se solidarizou com a causa defendi-
da pela Instituição e foi responsável 
pela arrecadação de fundos para a 
construção do tão sonhado refeitó-
rio na Associação Viver. 
 

 Valor da doação realizada pela 
Fundação Telefônica Vivo

R$ 30.000,00

 Valor das doações promovidas 
pelos colaboradores da Vivo

R$ 28.434,01
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Natal Solidário: em 2018, a Associação Viver foi escolhida pela ONG Heróis 
de Verdade para ser um dos locais de realização do Natal Solidário, evento 
organizado pelos empregados da Matriz CAIXA que buscam atender crian-
ças em vulnerabilidade, trazendo alegria à vida dos participantes e reali-
zando sonhos que, muitas vezes, não estão ao alcance das famílias. Foram 
mais de 200 famílias atendidas em uma tarde de muitos benefícios para a 
comunidade. Aos pais foram oportunizadas palestras sobre o Combate ao 
Alcoolismo, Prevenção ao Uso de Substâncias Narcóticas, Direito da Família 
e outros. Às crianças foram promovidas atividades de desenho, pula pula, 
pintura de rosto e a entrega de muitos presentes.
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Semana da Mulher

No período de 05 a 09 de março, as oficinas desenvolvidas na Instituição 
estiveram voltadas para o Dia Internacional da Mulher com atividades re-
lacionadas à valorização e compreensão da figura feminina na sociedade. 
Foram realizadas rodas de conversa e confecção de murais para promo-
ver a reflexão sobre o empoderamento feminino e expor o porquê da co-
memoração do Dia Internacional da Mulher. No dia 13 de março, a equipe 
da assistência social ofereceu um café da manhã em homenagem às res-
ponsáveis pelos usuários . 

Apresentação do Teatro de Bonecos da 
Companhia Jorge Crespo 

A Companhia Jorge Crespo proporcionou aos usuários uma linda apresen-
tação de teatro de bonecos no dia 12 de abril. Por meio da animação, arti-
culada com outras estéticas, o teatro de bonecos proporciona o despertar 
da criatividade e boas emoções, resultando em momentos prazerosos aos 
usuários.

EVENTOS INTERNOS
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Festa da Família 

A Associação Viver busca valorizar a família seja ela como for composta, 
proporcionando momentos de união e amor para os usuários e seus res-
ponsáveis. Dessa maneira, no dia 11 de maio, a Instituição promoveu um 
café da manhã, com apresentações da Oficina de Canto Coral, sorteio de 
brindes e uma palestra sobre a importância do tempo de qualidade com 
os entes familiares. O Projeto Voluntariado Vivo ofereceu um dia de va-
lorização e resgate da autoestima para os responsáveis presentes, com 
oficinas de maquiagem e penteados. Este evento trouxe para a vida dos 
participantes os princípios de que a família é um laço de amor, imprescindí-
vel para o desenvolvimento dos membros dessa relação.

Primeiro Dia de Viver

Os princípios da participação dos usuários na Associação Viver estão ba-
seados na construção dos resultados com as crianças e adolescentes. Por 
isso, os usuários participaram da confecção dos murais e dos elementos 
da decoração para o Primeiro Dia de Viver juntamente com os educadores 
sociais. O evento ocorreu em 26 de maio e teve como objetivo a valoriza-
ção dos usuários inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, bem como a construção da identidade social. No Primeiro Dia de 
Viver, os usuários fizeram lindas apresentações, mostrando seus talentos 
e partilhando o melhor com aqueles que amam.
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Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes - 18 de maio 

Com o objetivo de promover ações de conscientização contra o Abuso e  
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, foram utilizadas várias es-
tratégias como leitura de histórias, rodas de conversas, peça teatral e vi-
vências. No período de 14 a 18 de maio, as ações contribuíram para relem-
brar a importância da abordagem da temática, objetivando manter viva a 
lembrança de que esse tipo de violência deve ser combatida com denún-
cias e com ações educativas e preventivas. Este assunto que, normalmen-
te, desperta repulsa e emoções intensas, merece atenção para que seja 
adquirida a conscientização necessária para o combate, prevenindo vidas, 
zelando pelo desenvolvimento e proteção das crianças e adolescentes e 
responsabilizando os autores da violência. 
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Evento “Por que a música?”

 Em 23 de maio, a Oficina de Canto Coral organizou o primeiro evento “Por 
que a música?”. O evento foi promovido com o objetivo de potencializar a 
autoestima dos usuários levando-os a perceber que são capazes e que 
cada indivíduo é especial justamente por causa das diferenças que pos-
sui em relação ao outro. Para o evento, contou-se com a participação do 
maestro Kleber de Sá e o músico Carlinhos Moreira. O Maestro Kleber de 
Sá (produtor musical e proprietário da Escola de Música Kurios) compar-
tilhou com as crianças e adolescentes um pouco da sua história de vida, 
suas dificuldades e conquistas por meio da música; fez uma avaliação do 
potencial vocal e musical do Coral Viver e deu dicas de como potencializar 
as características do “coro cênico” já implantado na Oficina de Canto Coral. 
O músico Carlinhos Moreira (professor de violão, guitarra e contrabaixo da 
Escola de Música Kurios) realizou uma oficina prática com os usuários da 
Oficina de Violão, deu dicas sobre a prática do instrumento e sanou dúvidas 
sobre a execução do instrumento. 
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III Sarau Cultural homenageando a escritora Ruth Rocha 

A arte é um dos estímulos que a Instituição utiliza para proporcionar ex-
pressão, criatividade, comunicação e inclusão de crianças e adolescentes, 
ampliando a visão de mundo. O Sarau Cultural permitiu aos usuários a par-
ticipação no processo criativo de elaboração das apresentações artísti-
co-culturais em conjunto com os educadores sociais. Protagonizado pelas 
crianças e adolescentes, o evento resultou na apresentação das modalida-
des de dança, canto coral, hip hop, teatro, flauta e violão, relacionadas às 
obras da escritora Ruth Rocha.

Semana da Consciência Negra

Durante a Semana da Consciência Negra, a Associação Viver promoveu 
diversas atividades culturais para os usuários a fim de evidenciar o que os 
negros trouxeram para a sociedade brasileira. Foram realizadas danças, 
oficina de turbante, oficina de pintura corporal, atividades lúdicas e desfile 
da melhor caracterização afriacana. Foi um momento muito especial para 
os usuários que se envolveram nas atividades, entendendo a influência e 
importância do povo e da cultura africana para o Brasil. 

Segundo Dia de Viver

O evento, realizado em 8 dezembro, foi baseado nas comemorações nata-
linas que envolvem o mês. O Segundo Dia de Viver evidenciou o sentimento 
de harmonia que o Natal possui por meio de lindas apresentações prepa-
radas pelos usuários e instigou a reflexão sobre a alegria que o Natal traz 
para as relações sociais de cada indivíduo.
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GALERIA DE FOTOS EVENTOS INTERNOS
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PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES
  O Programa Famílias Fortes faz parte dos projetos desenvolvidos 
pelo Ministério de Saúde do Brasil e, em parceria com a SEDESTMIDH, a 
Associação Viver ofertou este progama para as famílias dos usuários. A 
principal finalidade do PFF é prevenir o uso de álcool e drogas, contemplan-
do famílias de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. 
 Os objetivos do PFF estão baseados na melhora da relação e diálogo 
entre os pais e filhos, mostrando caminhos para disciplinar e orientar de 
maneira efetiva e construindo valores individuais e coletivos. 
  O Programa Famílias Fortes ocorreu no período de setembro e outu-
bro de 2018, com oito encontros e contemplou nove famílias. Os resultados 
obtidos foram os mais gratificantes possíveis. Alguns pais não entendiam o 
papel na vida dos filhos e o programa os auxiliou a compreenderem os ver-
dadeiros princípios sobre família e os fizeram enxergar as limitações, pres-
sões e comportamentos que os filhos apresentam em cada faixa etária. O 
progama impactou a vida dos filhos, que passaram a entender a importân-
cia do diálogo com os pais, ocasionando a mudança de comportamentos. 
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Usuários atendidos em 2018: 235 
crianças e adolescentes.
 
Faixa etária: 6 a 15 anos incomple-
tos.  

Descrição: atendimento aos usuá-
rios no período de férias, com ativi-
dades lúdicas, competitivas e espor-
tivas.
 
Objetivos: proporcionar bem-estar 
para a vida  dos usuários de manei-
ra lúdica e participativa; promover o 
fortalecimento das relações entre 
os usuários. 

Ações desenvolvidas: em janeiro e 
fevereiro, a Associação preocupa-
se ainda mais com a exposição dos 
usuários às vulnerabilidades sociais, 
uma vez que neste período acon-
tecem as férias escolares e os usu-
ários ficam mais ociosos por não 
preencherem todo o tempo com 
atividades. Por isso, a Associação 
Viver estimula as crianças e adoles-

centes a participarem de ações que 
são direitos de toda criança e ado-
lescente, com o intuito de prevenir a 
violação dessas garantias. 
 Essa programação diferen-
ciada proporcionou aos usuários 
momentos de integração, diversão, 
participação em diversas atividades, 
oferecendo um tempo de qualida-
de e lazer nas férias das crianças e 
adolescentes. A cada semana tra-
balhou-se temas diferenciados: se-
mana da gincana, semana da água, 
semana do esporte e semana cultu-
ral. 
  Vale reiterar que o primordial 
desse projeto de férias é que os 
usuários aprendem brincando. Logo, 
a retomada das atividades tradicio-
nais foi cheia de novidades e expe-
riências singulares as quais foram 
utilizadas pelos educadores nos es-
paços de convivência, pois todas as 
experiências dos usuários são váli-
das em seu processo.

PROJETO COLÔNIA DOS FERAS
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Algumas atividades realizadas no 
Projeto Colônia dos Feras

Semana Cultural: Os usuários foram 
privilegiados com apresentações 
de dança, hip hop, grupos de rima, 
“b.boys” e puderam dançar e se di-
vertir uns com os outros. Foram cinco 
dias de contato com a cultura do hip 
hop e todos os usuários da Institui-
ção tiveram a oportunidade de par-
ticipar. Esse momento proporcionou 
aos usuários a liberdade de expres-
são, desinibição dos movimentos físi-
cos e entusiasmo na interação pro-
porcionada nessa atividade cultural. 

Confecção de pipas: Uma das ati-
vidades marcantes na Colônia dos 
Feras foi a atividade de confecção 
de pipas, a qual proporcionou muita 
empolgação às crianças e adoles-
centes por ser uma brincadeira que 
faz parte do contexto social de in-
serção. A atividade de confecção de 
pipas trouxe aos usuários momentos 
de prazer, sentimento de liberdade e 
reconhecimento individual.

Show de talentos: Essa atividade 
foi oportunizada para as crianças e 
adolescentes mostrarem seus ta-
lentos. Os usuários se sentiram mui-
to animados para as apresentações, 
foi um momento para promoção do 
reconhecimento do valor que cada 
um tem e aceitação da identidade. 
Os usuários cantaram, dançaram, 
apresentaram golpes de artes mar-
ciais, demonstraram habilidades es-
portivas, explorando todas as face-
tas existentes na formação do ser.  
  
Passeio ao Clube Paz e Vida: O pas-
seio ao Clube Paz e Vida foi pro-
porcionado à equipe vencedora da 
gincana como reconhecimento pelo 
esforço na participação das ativida-
des realizadas no período de férias. 
O passeio promovido pela Instituição 
proporcionou aos usuários descon-
tração e sentimento de realização 
em relação à conquista dos objeti-
vos. 
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PROJETO APRENDENDO A VIVER NAS FÉRIAS
Usuários atendidos em 2018: 220 crianças e adolescentes 
Faixa etária: 6 a 15 anos.  
Descrição: atendimento aos usuários no período de férias com atividades 
baseadas na ludicidade e interação social.  
Objetivos: propiciar aos usuários momentos de construção de laços afeti-
vos; garantir a aquisição de valores sociais como: união, cooperação, acei-
tação das diferenças e respeito às dificuldades dos indivíduos.  
Ações desenvolvidas: em julho, segundo período de férias escolares, as ofi-
cinas ofertadas pela Instituição ficam suspensas e são desenvolvidas ati-
vidades colaborativas com todos os usuários. Neste período, as crianças e 
adolescentes dos turnos matutino e vespertino participam das atividades 
no mesmo turno. 
  Em 2018, ano de Copa do Mundo, a Instituição desenvolveu o Proje-
to Aprendendo a Viver nas Férias baseado na união e diversidade que a 
Copa, campeonato mundial, representa para a sociedade, explorando a 
cultura dos países representados no evento esportivo.  
 A gincana colaborativa, organizada no Projeto, foi estruturada na divi-
são de equipes, as quais eram compostas por usuários de idades distintas, 
a fim de desenvolver a aceitação entre o ganhar e perder, valorizar as dife-
renças pessoais, adquirir o respeito mútuo, explorar a criatividade e buscar 
estratégias para desenvolvimento da coletividade.  



30

Algumas atividades desenvolvidas no 
Projeto Aprendendo a Viver nas Férias

Gincana: Na primeira semana do Proje-
to Aprendendo a Viver nas Férias, foram 
desenvolvidas atividades cooperativas 
para que os usuários pudessem tra-
balhar coletivamente. As equipes par-
ticiparam de atividades como “batalha 
naval”, “torta na cara” (com perguntas 
sobre futebol), “caça ao tesouro”, “show 
de talentos”, dentre outras atividades. 

Soletrando: Essa atividade ocorreu em 
16 e 17 de julho de 2018 e objetivou in-
centivar os usuários  para o interesse 
pela leitura e escrita. Foram escolhidos 
10 participantes das quatro equipes 
para participar da atividade.

Jogos Interativos da Associação Viver: O JIAV incentiva a interação com 
usuários de outras instituições da cidade Estrutural por meio da partici-
pação em atividades esportivas de futsal, queimada e jiu-jitsu. Os Jogos 
Interativos da Associação Viver ocorreram nos dias 25, 26 e 27 de julho de 
2018 e a Instituição contou com a presença das equipes do Centro Olímpi-
co da cidade Estrutural, com o objetivo de propiciar aos usuários o desper-
tar do espírito esportivo. 

Festa das Regiões: Esta festa foi promovida ao final da gincana colabora-
tiva como forma de finalização do momento tão especial que foi o Projeto 
Aprendendo Viver nas Férias. Os usuários vestiram trajes típicos e apre-
sentaram danças regionais, demonstrando a alegria da convivência coleti-
va e valorização à diversidade que envolve cada indivíduo.  
 
Noite do Pijama: Como forma de reconhecimento pelo empenho e entu-
siasmo na participação do Projeto Aprendendo a Viver nas Férias, os usu-
ários vencedores da gincana participaram da II Noite do Pijama realizada 
na Associação Viver no dia 03 de agosto. A Associação proporcionou aos 
usuários uma noite muito especial com jogos eletrônicos, danças, brinca-
deiras e lanches, tudo isso para que os usuários reconhecessem que cada 
um teve um papel importante na conquista da gincana. 
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Passeio ao Parque Nacional Água Mineral de Brasília: A Associação Viver 
desenvolve as atividades de maneira que os usuários tenham seus direitos 
garantidos no esporte, cultura, lazer e artes. Por isso, um dos momentos 
proporcionados no período de férias foi um passeio ao Parque Nacional  
Água Mineral de Brasília. Os usuários ficaram muito entusiasmados com 
essa oportunidade, havendo o fortalecimento dos laços afetivos e muita 
diversão. 
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GALERIA DE FOTOS PROJETOS DE FÉRIAS
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ATIVIDADES ESPORTIVAS 

 JISESC 

  O esporte está integrado ao processo pedagógico da Instituição e 
essa integração oferece benefícios às crianças e adolescentes no desen-
volvimento físico, comportamental e emocional. A Associação Viver tem o 
prazer de investir em atividades esportivas e em atenção especial ao seus 
usuários, a Instituição, em parceria com o Serviço Social do Comércio, pro-
move a participação dos usuários em competições de futsal e queimada, 
com o propósito de incentivar, ainda mais, o interesse pelo esporte. Em 
2018, o JISESC iniciou as atividades em 19 de maio com a realização do 
Congresso Técnico para preparação dos técnicos das equipes em relação 
à organização do torneio. Em 26 de maio, os usuários das modalidades de 
queimada e futsal da Associação Viver compareceram no SESC deTagua-
tinga Norte (DF) e participaram da abertura das competições. As ativida-
des esportivas do JISESC aconteceram no período de 27 de maio a 01 de 
julho.
  As modalidades Infantil Feminino e Infantil Masculino conquistaram 
o 3º lugar na competição de queimada. Os usuários das equipes de futsal 
das modalidades Mirim Masculino, Infantil Masculino e Infantil Feminino fo-
ram eliminados nas últimas fases da competição. 
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Copa Oxigênio

  A Instituição tem o intuito de proporcionar aos usuários estratégias 
no controle das emoções diante de grandes desafios, por isso, os usuários 
são preparados para conquistar e superar as dificuldades encontradas 
durante o caminho trilhado. Com esse propósito, a Associação Viver tem 
o prazer em participar de disputas em eventos externos da modalidade 
de jiu-jitsu. Em 10 de junho de 2018, os usuários da Associação Viver par-
ticiparam da Copa Oxigênio, realizada na cidade do Gama (DF), e repre-
sentaram a Instituição mostrando toda garra para vencer e derrubar as 
barreiras que fazem parte do contexto de vulnerabilidades ao qual estão 
inseridos.  
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PASSEIOS 
Passeio ao Parque da Cidade Sarah Kubitschek: No dia 19 de janeiro, as 
crianças e adolescentes da Instituição foram para um passeio no Parque 
da Cidade, onde tiveram contato direto com a natureza que compõe o 
espaço regional a que estão inseridos. O passeio teve como propósito a 
integração dos usuários com o meio ambiente e a construção de relações 
de afetividade entre os usuários. 

Passeio à fábrica da Coca-Cola: Nos dias 06 de fevereiro e 25 de junho, a 
Coca-Cola convidou os usuários da Associação Viver para conhecerem a 
fábrica da empresa localizada em Taguatinga Sul. 60 usuários foram con-
templados com a oportunidade de conhecer o processo de fabricação dos 
refrigerantes, além do recebimento de brindes direcionados aos visitantes. 
O passeio à empresa teve por finalidade a construção do conhecimento do 
mundo empreendedor e o despertar para o primeiro emprego.
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Passeio ao cinema: Em 29 de abril, os 
usuários tiveram a oportunidade de 
ter uma tarde de domingo no cinema 
do CasaPark Shopping Center. Ofer-
tado por voluntários, este momento 
teve como propósito o contato com 
estímulos audiovisuais, construção 
cultural, política e social, visando a 
construção integral dos indivíduos.

Passeio ao evento GAMECOM: No dia 
09 de novembro, os usuários parti-
ciparam da convenção internacional 
de games, realizada no Centro de 
Convenções Ulisses Guimarães. O 
evento teve como objetivo apresen-
tar aos usuários o universo dos ga-
mes e a cultura dos jogadores profis-
sionais de jogos eletrônicos.

Passeio à Caixa Cultural: As exposi-
ções da Caixa Cultural estão sempre 
presentes nas atividades anuais da 
Instituição e, em 2018, não foi diferen-
te. Em 20 de novembro, as crianças 
e adolescentes participaram da ex-
posição “Arte Para Sentir” que trouxe 
aos usuários a possibilidade de sentir 
a arte mais próxima deles mesmos, 
pois puderam tocar, sentir diferentes 
texturas, escutar sons e ver as dife-
rentes formas da arte. 
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APRESENTAÇOES EXTERNAS
Apresentações do Canto Coral

 Valorizando o talento apresentado pelos usuários da Associação Vi-
ver, a Oficina de Canto Coral desenvolve um trabalho de resgate da auto-
estima das crianças e adolescentes exaltando os valores que cada indiví-
duo possui. O Coral da Associação Viver já é conhecido nos órgãos setoriais, 
por isso são oportunizados aos usuários momentos para fazerem aquilo 
que gostam através do canto. Ao longo de 2018, os usuários foram convi-
dados para as seguintes apresentações:
 • Apresentação na Administração da Cidade Estrutural em homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher;
 • Apresentação no Centro de Treinamento e Capacitação da SE-
DESTMIDH; 
 • Apresentação na Câmera Legislativa;
 • Apresentação na Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil no Cruzeiro.
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Semana de Combate ao Trabalho Infantil

 Na semana do Combate ao Trabalho Infantil, A Associação Viver pro-
moveu palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas a fim alertar os 
usuários sobre possíveis situações de trabalho infantil e orientá-los sobre 
seus direitos e valores. No dia 21 de junho, a Associação Viver, o Centro de 
Convivência (COSE) e as instituições sociais Coletivo da Cidade e Tia Nair 
organizaram a apresentação de um “flash mob” na praça central da cidade 
Estrutural para conscientizar a população sobre as consequências que o 
Trabalho Infantil traz para a vida e futuro das crianças.
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Show do cantor Roger Waters 

  O cantor Roger Waters, ex-vocalista e baixista da banda Pink Floyd,   
esteve em Brasília no dia 13 de outubro de 2018 para uma apresentação 
solo de sua turnê mundial “Us+Them” e convidou 12 adolescentes da As-
sociação Viver para participarem do seu show no Estádio Nacional Mané 
Garrincha. Foi uma noite inesquecível para todos usuários que estiveram 
bem perto do artista e puderem receber a solideriedade,  atenção e afeto 
do astro da música.  
   A participação dos adolescentes no show trouxe entusiasmo para 
a vida dos usuários que, por muitas vezes, não são valorizados no próprio 
meio social e são inferiorizados por suas condições de vida. A oportunidade 
potencializou o sentimento de pertença e trouxe mais significado à vida dos 
usuários, principalmente, por estarem mostrando seus talentos em uma 
apresentação tão marcante.
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CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES
  O principal papel da Instituição em relação aos colaborado-
res é capacitá-los para atender os usuários da melhor maneira, 
entendendo que as crianças e adolescentes são sujeitos que ne-
cessitam dos cuidados, atenção e compreensão. Dessa maneira, a 
Associação Viver participa de capacitações oferecidas pelas insti-
tuições setoriais com o objetivo de tornar os colaboradores cida-
dãos ainda mais responsáveis por aqueles que fazem parte dos 
serviços oferecido pela Instituição. 
  Os colaboradores participaram das seguintes capacitações: 
 • Minicurso sobre indisciplina: A equipe pedagógica partici-
pou de uma palestra ministrada pelo cientista político Ruda Ricci 
no Instituto Federal de Brasília;
 • Palestra do Terceiro Setor: A capacitação contou com a 
participação da equipe multidisciplinar na palestra realizada na 
Universidade Católica de Brasília;
 • Reunião SEDESTMIDH: Os servidores da SEDESTMIDH 
compareceram na Associação Viver para uma reunião de alinha-
mento conceitual sobre o reordenamento do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos. A reunião contou com a partici-
pação de todos os colaboradores da Instituição; 
 • Capacitação do Programa Famílias Fortes: As equipes pe-
dagógica e socioassistencial participaram da capacitação do PFF 
no Centro de Capacitação e Treinamento da SEDESTMIDH.
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INVESTIMENTO FINANCEIRO DA SEDESTMIDH NA 
PARCERIA

 Valor total: R$ 1.075.680,00

PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CDCA/DF)

Projeto Viver Brincando: playground de madeira, jogos eletrônicos, televi-
sores e material esportivo. 

 Valor investido: R$ 105.393,80  
 

Projeto Mão na Roda: aquisição de um automóvel.

 Valor investido: R$ 78.490,00
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GALERIA DE FOTOS DOS PROJETOS APROVADOS
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QUEM AJUDA NO CUMPRIMENTO DESA MISSÃO
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  O ano de 2018 foi marcado por grandes conquistas na Associação 
Viver, tudo para melhorar o atendimento às crianças e adolescentes aten-
didos por este projeto. A Instituição teve mudanças significativas em sua 
estrutura, como a construção do refeitório e aquisições de brinquedos, 
proporcionando, ainda mais, um ambiente prazeroso para os usuários e 
direcionando o aprendizado por novas vertentes. 
 Foi através do convívio social que os sujeitos em desenvolvimento am-
pliaram suas habilidades. Quando inseridos em grupos, os usuários come-
çaram a compreender a importância do outro em suas vidas, encontraram 
amigos, e o processo de aprendizagem tomou novas vias, enfocando, prin-
cipalmente, na questão de experiências significativas, trazendo aos usuá-
rios um novo sentido para viver seus direitos e transformar as diferenças 
que os rodeiam.
  Assim, a Instituição buscou cumprir seu objetivo na função de Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: desenvolver o sentimento de 
pertença e as particularidades de cada sujeito, oferecendo atividades lú-
dicas para potencialização da criatividade e imaginação, intensificação das 
relações sociais, o respeito à diversidade e desenvolvimento moral e social.
  As recordações de um ano de conquistas vão ficando para trás e 
agora o momento impulsiona a Instituição para novos desafios em 2019. 
Será um período de expectativa, pois a Associação Viver continuará tendo 
foco na excelência no atendimento aos usuários, capacitando os colabora-
dores e propiciando o comprometimento de toda a equipe na consolidação 
desse espaço de convivência em referência para crianças e adolescentes, 
contribuindo, portanto, para uma formação cidadã, o desenvolvimento e o 
protagonismo social dos usuários.

CONSIDERAÇOES 
FINAIS

~
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