
Nos ajude a escolher qual sonho
de Natal iremos realizar!

Conheça as Instituições e suas ações
e vote na sua favorita!

Clique aqui para votar

edital de
U M  S O N H O  F E I T O  R E A L I D A D E .

Natal

# DESAFIODOBEM

Votação até dia 07.12 através do link acima

Resultado da votação dia 08.12

https://forms.office.com/r/ZLdUJrryDr
https://forms.office.com/r/ZLdUJrryDr


Valor da ação: R$4.500,00 

Uso do recurso: compra dos kits de perfumaria e itens alimentícios

Pessoas beneficiadas na ação: 66 pessoas 

Como ação de Natal gostaríamos de fazer um café da
tarde Doce Natal, onde as crianças acolhidas
confraternizassem com as idosas acolhidas da Casa da
Idosas (serviço que existe desde 2012). Além de um
lindo momento confraternização intergeracional, com
comidas natalinas, guloseimas, frutas, teríamos ainda
a entrega de kits de perfumaria (creme de pele e
desodorantes etc.) para as 22 acolhidas, e kits
guloseimas para as crianças acolhidas. Como
agradecimento aos colaboradores que superaram
tantos desafios nessa nova empreitada, também
lanchariam junto aos acolhidos e acolhidas e
receberiam bombons como lembrancinha de Natal.

66

   O Instituto Esperança é uma casa de
acolhimento para mulheres idosas em
vulnerabilidade social em Santa Luzia-
MG. Fundada em 2012, temos a missão de
promover a proteção, amparo e
empoderamento às idosas, e
conscientizar as pessoas quanto às
demandas e fragilidades da comunidade
idosa e seus desafios futuros.

Instituto Esperança

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas 

SANTA LUZIA - MG

@esperancainstituto HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: Compra das cestas básicas, brinquedos para as crianças e
 lanche.

Pessoas beneficiadas na ação: 124 crianças

124

Uma boa cesta básica para as
famílias das crianças atendidas na

OECC, um brinquedo para cada
criança e lanche diferenciado do dia

a dia.

A OECC é uma instituição localizada na
rua do Lago, 425 no bairro São Marcos
que atende atualmente 124 crianças de 01
a 05 anos, no período integral. São
crianças que os pais  trabalham e são
famílias de baixa renda, sendo que
algumas sobrevivem com benefícios da
bolsa família ou ajudados com cestas
básicas.

Obra Educacional Catarina Comensoli 

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

crianças impactadas

BELO HORIZONTE - MG

@miracipereiradasilva

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: brinquedos e kits de artesanatos

Pessoas beneficiadas na ação: 40 crianças e 20 mulheres

Sonhando com um mundo melhor, nós
trabalhamos oferecendo conhecimento
para que crianças,  adolescentes e
mulheres, cientes de seus direitos e
deveres, e sejam capazes de fazer
alterações por onde passam. 

+ de 120

Realizar um natal solidário
oferecendo presentes para os nosso
assistidos, brinquedos para crianças
e adolescentes, e um kit de
artesanatos para as mulheres.

Centro de Assistência Social Tecendo a Vida

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas

BELO HORIZONTE - MG

@projeto_tecendo_a_vida

HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 1.800,00

Uso do recurso: Material para produção de chaveiros

Pessoas beneficiadas na ação: 100 pessoas

Ser a possibilidade para o povo sertanejo
crescer, construindo pontes através do
esporte, educação, agricultura familiar e
do artesanato e do conhecimento.
Cremos num sertão melhor, para o bem
comum.

100

Nossa base, é em um local de IDH 0,553 abaixo da linha
da pobreza média Brasil, precisamos de um valor de R$

2.000,00 para podermos gerar um apoio a essas
mulheres que em seus horários vagos podem produzir

os chaveiros para o instituto, tornando um
complemento de renda. Fornecemos o material e

fazemos pagamento pode peças produzidas.
Nosso programa fornecerá 100 unidades de nossos

chaveiros para a organização fomentadora. Para servir
de lembrança de Natal para seus colaboradores, e será

um ótimo apoio para continuação de nossa de combate
a vulnerabilidade.

SIM Instituto Social

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas

PIAUÍ

@sim_instituto

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: compra de kit's de higiene e limpeza, presentes de natal
(jogo pedagógico), prêmios para o festival de talentos, lanche especial de
natal e decoração natalina.

Pessoas beneficiadas na ação: 320 pessoas

O Projeto Reconstruir é uma Organização
da Sociedade Civil, com 16 anos de atuação
no Aglomerado Morro das Pedras em Belo
Horizonte/MG. Atendemos no contraturno
escolar, crianças e adolescentes com idade
de 7 a 14 anos, em situação de
vulnerabilidade social. Nosso propósito é
promover o desenvolvimento integral e
igualdade de oportunidade por meio de
atividades lúdicas voltadas para a
Educação; o Esporte; a Música e a Arte.

68

Com o recebimento do valor proposto no
Edital, vamos complementar as cestas básicas
com um kit de higiene para cada família,
comprar um jogo pedagógico para cada
educando, comprar os prêmios do Festival de
Talentos, realizar a decoração do espaço e
beneficiar os educandos com um lanche
especial de natal e seus familiares com a
entrega das cestas, tornando este evento um
momento memorável.

 

PROJETO RECONSTRUIR

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas 

BELO HORIZONTE - MG

@projetoreconstruir HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: brinquedos, roupas e itens alimentícios

Pessoas beneficiadas na ação: 320 pessoas

Inclusão social e ações de impacto através
do Esporte 

1500

FUTEBOL SOLIDÁRIO - INDEPENDENCE DAY AKA - partida de
futebol realizada anualmente na Arena Independência onde
nossa meta é arrecadar o mínimo de 200 cestas básicas que

serão distribuídas para famílias da região leste.
 

NATAL SOLIDÁRIO AKA - Arrecadação de brinquedos, roupas e
alimentos para apoio às famílias do Vale do Jequitinhonha

assistidas pelo AKA por intermédio das ações das escolinhas
esportivas nas cidades da região.

AKA - VALEMOS PELO QUE SOMOS

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas 

BELO HORIZONTE - MG

@valemospeloquesomos

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: itens alimentícios, presentes e decoração natalina

Pessoas beneficiadas na ação: 50 pessoas 

Almoço festivo para os assistidos do INAPER, no
dia 20/12. Vamos oferecer um almoço bem bacana,
com mesinhas, direito a sobremesa e bebida,
preparado por um coletivo chamado Sabor do
Canto, que é formado por pessoas com trajetória
de rua, um projeto bem legal também. Além do
almoço, os assistidos vão receber uma camisa com
as palavras da nossa missão, bem como uma
mochila pequena. Eles receberão um convite para
participação do almoço, e caso alguém da
empresa queria estar presente, será uma alegria. 

Trabalhamos no resgate da dignidade, respeito e
autonomia de pessoas em situação de rua, por meio

do acolhimento, do apoio, orientação e educação.
Oferecemos um atendimento humanizado, com

atendimento social e psicológico, barbearia,
biblioteca, programas de preparo para o mercado de

trabalho, além de um projeto de moradia.

150

INAPER

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas 

BELO HORIZONTE - MG

@inaperbh HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: itens alimentícios para a ceia de natal

Pessoas beneficiadas na ação: 200 pessoas 

Serão assistidas, aproximadamente, 50
famílias, com 4 integrantes cada, que
participarão de uma ceia de
confraternização, em que nosso
objetivo maior é valorizar a união
familiar e mostrar que, independente
da situação atual de pandemia, é
possível se manter com dignidade e
respeito.

O Talher Solidário é um projeto social voltado
para o atendimento de famílias em situação de
vulnerabilidade alimentar, social e econômica,

também das pessoas em situação de rua,
visando a erradicação da fome e melhoria na
qualidade de vida, através da arrecadação de

alimentos de forma imediata e
encaminhamento profissional.

650

Associação Talher Solidário

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas 

BELO HORIZONTE - MG

@talhersolidario

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: caixa de bombom, panetone e chocotone 

Pessoas beneficiadas na ação: 330 pessoas 

O nosso desejo é oportunizar aos nossos 330
atendidos o recebimento de 01 unidade de

panetone/chocotone + 01 caixa de bombom.
A partir da cotação realizada, propomos

aquisição de 310 panetones/chocotone em
caixa, mais 310 caixas de bombom, tendo os
respectivos custos R$8,00  e R$7,99, o que

corresponde a um custo de R$4.960 reais. Para
custeio do frete e/ou gasolina utilizaremos um

custo de R$40,00 reais. Custeio total de
R$5.000,00. 

  O Instituto Árvore da Vida é uma associação
sem fins lucrativos, localizada no município

de Betim/MG que atende moradores de três
favelas do Complexo Jardim Teresópolis.

Desenvolvemos projetos que estimulem o
protagonismo na área cultural, educacional,
capacitação profissional e empregabilidade,

além de promovermos ações de
fortalecimento comunitário.

      

+20 mil

Instituto Árvore da Vida 

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas 

BETIM - MG

@institutoarvoredavida HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00
Uso do recurso: kit de saúde bucal infantil, máscara infantil e adulto,
álcool em gel, panetones, chocolates, embalagens de presente, lanche e
combustível  
Pessoas beneficiadas na ação: 200 pessoas 

Nesse natal gostaríamos de fazer uma ação com
as crianças voltada para saúde e higiene bucal e
entregar kits de higiene, além de presentinhos

que elas mesmas embalarão para a família. Temos
uma voluntária dentista que quer ir nas

comunidades fazer um dia de aula lúdica para
ensinar a escovação adequada. 

 As crianças irão preparar presentes para as
famílias, embalando um panetone, chocolate e

máscaras adulto, escrevendo ou desenhando uma
cartinha para a família. 

O Instituto Citadelle é uma associação de
mulheres que atua no Vale do

Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Desenvolvendo diversos projetos sociais,

todos voltados para a redução da
desigualdade sócio-econômica regional.

Desde 2019 temos trabalhado com projetos
sociais e serviços prestados às pequenas

municipalidades, apoiando políticas públicas
de desenvolvimento social e comunitário.

150

Instituto Citadelle

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

famílias

VALE DO JEQUITINHONHA - MG

@institutocitadelle HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: lápis de cor, borracha, apontadores, lápis de escrever, 
cola branca, caderno e tesoura

Pessoas beneficiadas na ação: 121 crianças 

Com o objetivo de trazer motivação para
o próximo ano escolar, estamos

propondo a ação: "Natal, Educação e
INOVAção" que distribuirá 121 kits de

material escolar para todas as crianças
atendidas no nosso projeto.

Atendimento diário no contra turno
escolar para 121 crianças de famílias de
baixa renda em Contagem. Através de

atividades pedagógicas, esportivas,
artísticas e de oficinas sócio emocionais,

procuramos oferecer aos atendidos
ferramentas para construírem um futuro

transformador e de possibilidades.

121

NAVE

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

crianças

CONTAGEM - MG

@escolanave

HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: brinquedos, cama elástica, pipoca e carrinho de picolé

Pessoas beneficiadas na ação: 150 crianças 

Fazer um evento de Natal com entrega de
brinquedos, cama elástica, pipoca, carrinho
de picolé, na comunidade Glória de frente

onde é a sede da Associação Lacre do Bem,
estamos neste local a 5 meses e queremos

estar mais próximo da comunidade, e como
as crianças estão sempre ali por perto,

acompanhamos o dia a dia sofrido destas
crianças. Promover um dia feliz de

brincadeiras, SORRISOS esperanças. 

Em 2013, aos nove anos de idade, Julia Macedo,
começou a juntar lacres de latinhas de alumínio

para comprar e doar uma cadeira de rodas. A ideia
surgiu quando a família recebeu em agradecimento,
um origami,  ao ajudar uma instituição que cuida de
crianças com paralisia cerebral. Ela ficou tão tocada

com o gesto que decidiu fazer mais.
Durante a pandemia doamos mais de 5.500 cestas

básicas, 250 cartões de alimentação no valor de
R$300,00 e queremos muito organizar uma festa
para as crianças em uma das comunidades que

atendemos.

+25 mil

Associação Lacre do Bem 

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas

BELO HORIZONTE - MG

@lacredobem HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: lanche e lembrancinha para os beneficiados

Pessoas beneficiadas na ação: 80 pessoas

Nossa ideia, a partir da escuta dos
meninos, seria fazer uma baladinha de
natal. Um evento com uma discoteca

(jogo de luz e música), um lanche
especial e uma lembrancinha para cada

educando. 

A Obra Social Itaka Escolapios, atua no Bairro Maria
Goretti em BH, atende crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social no contraturno

escolar. Ofertamos gratuitamente oficinas
educativas e culturais, como dança, mídias sociais,
informática e formação em valores humanos. As

oficinas são ofertadas de forma gratuita e tem um
intuito de transformar a vida dos nossos atendidos e

apoiar as famílias.

80

Obra Social Itaka Escolapios

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas

BELO HORIZONTE - MG

@itakabh HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: panetones e itens alimentícios

Pessoas beneficiadas na ação: 200 pessoas

A Proposta é realizar a entrega de
panetones a Famílias na  ação de

Natal

Constituído em 13/02/1996, e está inserida
há 25  anos, transformando vidas na
comunidade do bairro Taquaril. 
O Taquaril ainda um bairro onde existem
muitas famílias de extrema pobreza, com
construções mal acabadas e muitos lares
ainda  se encontra em condições
precárias em suprir as suas necessidades
básicas.

400

ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ASAS

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas

BELO HORIZONTE - MG

@associacaoshekinasas

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: compra brinquedos, guloseimas, mágicas e malabarismo

Pessoas beneficiadas na ação: 200 pessoas

Realizaremos a ação em 01 dia, dividindo nossos
alunos em dois grupos, manhã e tarde. A doação dos

brinquedos será feita presencialmente, na sede do
Programa Ser Parte (espaço aberto e ventilado)

seguindo todos os protocolos de cuidados contra a
Covid-19. Infelizmente ainda estamos num ano
atípico, onde o medo e o isolamento prevalece,

acreditamos que teremos um Natal muito especial,
no qual os mais nobres sentimentos e atitudes

brotarão dos nossos corações.

 O Ser Parte tem como missão promover a
mobilização social para desenvolver o
protagonismo pessoal e coletivo de crianças,
adolescentes, adultos e idosos a partir da
execução de 15 projetos distintos e
complementares, são promovidas atividades
de cunho social, esportivo, artístico, cultural,
educacional, entre outros projetos com
ações de escuta social, educativas, culturais,
esportivas e geração de trabalho e renda. 

500

Associação Ser Parte

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas

CONTAGEM - MG

@programaserparte

HUB
INDICA

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Valor da ação: R$ 5.000,00

Uso do recurso: compra de alimentos típicos de natal para montar cestas

Pessoas beneficiadas na ação: 87 famílias 

Natal com Alegria é a ação que visa presentear as
famílias atendidas pela instituição com uma cesta

natalina contendo, alimentos típicos e tradicionais da
época do Natal. 

O objetivo é proporcionar a essas famílias a
possibilidade de sentir-se incluídas no clima natalino,

podendo ter acesso àqueles alimentos vistos
somente na televisão ou nos stands de

supermercado. 
 

- Serviço de fortalecimento de vínculos com
atividades realizadas no contra turno escolar: 
atendimento psicológico e assistência social,
reforço escolar, orientação e
acompanhamento na resolução de deveres
“Para Casa”.
- Fornecimento de Alimentação (Café da
manhã, almoço, lanche da tarde).
- Ensino de Música (Piano, Teclado, Violão,
Bateria, Baixo, Saxofone, Canto Coral).
- Ensino de Artes Marciais (JiuJitsu, Karatê)

500

Projeto Reconstruindo Vidas

SOBRE A INSTITUIÇÃO:

AÇÃO DE NATAL:

pessoas impactadas

PIUMHI - MG

@projetoreconstruindovidas19

https://www.instagram.com/programaserparte/
https://www.instagram.com/asiloribeiropinto/


Nos ajude a escolher qual sonho
de Natal iremos realizar!

Conheça as Instituições e suas ações
e vote na sua favorita!

Clique aqui para votar

edital de
U M  S O N H O  F E I T O  R E A L I D A D E .

Natal

# DESAFIODOBEM

Votação até dia 07.12 através do link acima

Resultado da votação dia 08.12

https://forms.office.com/r/ZLdUJrryDr
https://forms.office.com/r/ZLdUJrryDr

