
 
    

VAV PLANO DE AÇÃO 2019 
 
HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO: 
ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA [VAV] - fundada em 2003 por Gisella Hanley Santos [PhD - 
antropóloga e especialista em dependência química], com a implantação de um centro de o 
Diploma de Mérito do Escritório Nacional de Antidrogas, cedido pela Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça. 
 
Buscando maior abrangência nas suas ações e trabalhando diretamente com a família, escolas e 
comunidade, em 2010 a VAV mudou o foco para atividades de Prevenção ao Abuso de Drogas, 
sendo posteriormente convidada para trabalhar com adolescentes nas escolas públicas em Vila 
de Abrantes, Camaçari. Desde então, a organização desenvolve diversas ações que beneficiam 
anualmente mais de 1.000 pessoas desta comunidade. 
 
1. Visão: Viva a Vida como referência na atuação em prevenção ao abuso de drogas, o combate 
à violência e a garantia de Direitos Humanos para adolescentes e jovens.  
 
2. Missão: A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e jovens 
em contexto de risco social para que possam fazer escolhas saudáveis e desenvolver autoestima, 
autonomia e controle sobre suas vidas, com foco na prevenção ao abuso de drogas, no combate 
à violência e na garantia de Direitos Humanos. 
 
3. Objetivo Geral: 
Teatro em debate: já pensou? - Grupo de Teatro V2 – Mobilizar os jovens do bairro de Vila de 
Abrantes com debates sobre violência, racismo e homofobia, usando apresentações teatrais. 
#VivaJuntos (1º semestre) - Objetiva promover a transformação da realidade social dos 
participantes, através da realização de debates diversos, atividades culturais e de inclusão social, 
no Espaço Viva a Vida e na comunidade, estimulando a formação de plateias e a democratização 
do acesso aos bens culturais e artísticos. A proposta foca na formação de protagonistas juvenis: 
Direitos Humanos e Socioambientais, com arte educação e o compartilhamento das suas 
aprendizagens com a comunidade de Abrantes. 
#VivaJuntosSustentabilidade (2º semestre). Através do Prêmio de Sustentabilidade Maya Ajmera 
do Global Fund for Children. Objetiva (i) consolidar a formação de jovens lideranças no uso de 
arte como uma ferramenta da Prevenção ao Abuso de Drogas, da Promoção de Direitos 
Humanos e Socioambientais e do Combate à Violência e (ii) fundar uma Comissão Gestora 
Juvenil (CGJ), dentro de Diretoria, para representar os projetos e a comunidade e levantar as 
vozes da juventude. 
 
4. Público alvo, Quantos Beneficiários e Faixa Etária: 
Teatro em debate: já pensou? - Grupo de Teatro V2 –  20 adolescentes e jovens de 12 a 24 anos 
(alunos-atores) / 120 pessoas na plateia (I Semestre) 
Viva Juntos – 210 Adolescentes da rede pública de ensino. 
Viva Juntos Sustentabilidade – 

(i) 210 Adolescentes da rede pública de ensino (repetição de 1º semestre); 30 
participantes das aulas e oficinas no Curso de Formação de liderança e no Curso de 
arte/desenho/grafite; 20 participantes em Saraus de poesia serão 6 eventos, então 
120 pessoas, com exposições dos produtos; 10 multiplicadores apoiando a 
realização de atividades; 05 assistentes trabalhando com os Educadores, mais 01 



como fotógrafo das atividades; 80 jovens discutindo sobre arte marginal através 
dos intercâmbios; 2.000 pessoas participando dos eventos do projeto. 

(ii) 03 adolescentes participando da Comissão Gestora Juvenil, beneficiando todos os 
beneficiários da ONG, a Coordenação e a Diretoria. 

 
 
5. Quadro de Ações 
 
A) O QUE FAZER? QUANDO? 
Atividade: 
Teatro em debate: já pensou? - Grupo de Teatro V2: 
Planejamento; 
Ensaio; Fevereiro a junho; 
Agenda Teatral de Vila de Abrantes; Março a Junho; 
Monitoramento e Avaliação. Fevereiro a Junho. 
 
Viva Juntos: 
Curso de formação em Protagonismo Juvenil; Março a Maio; 
Mutirão de arte; Junho. 
 
Viva Juntos Sustentabilidade 
(i) 
Planejamento: Junho  
Oficinas em sala de aula (Direitos Humanos e Socioambientais): Junho e Julho 
Curso de Formação de liderança: Julho e Agosto 
Curso de arte/desenho/grafite: Agosto a Novembro 
Saraus de poesia: Setembro a Dezembro  
Trabalho dos assistentes com os Educadores: Julho a Dezembro 

Intercâmbios: 01 entre Agosto e Dezembro 

(ii) 
Encontrão com beneficiários e encerramento do semestre: Junho 
Mini curso sobre como funciona a ONG: Setembro a Novembro 
Papeis formalizados, junto com a Diretoria e a Coordenação: Setembro 
Encontro com cada projeto para definir metas para segundo semestre da ONG e plano de 
sustentabilidade: Outubro 
Realização de uma reunião com a Coordenação sobre o planejamento, monitoramento e 
avaliação, tanto do plano organizacional, quanto do andamento dos projetos: Dezembro 
 
 
B) PARA QUÊ? 
Teatro em debate: já pensou? - Grupo de Teatro V2  
1 Fortalecer a agenda cultural na orla de Camaçari, atendendo a rede de proteção especial;  
2 Informar sobre diversos tipos de violações de direitos, nos âmbitos de juventude, racismo e 
homofobia; 
3 Debater com as escolas da sede de Camaçari e locais de atendimento a proteção especial, 
alternativas de mediação de conflitos, nos âmbitos de juventude, racismo e homofobia;  
4 Manter o grupo de Teatro V2. 
 
Viva Juntos: 
1 Formar protagonistas juvenis através de oficinas sobre cidadania e questões socioambientais: 
direitos e deveres (focando em raça e gênero) e direito à informação (focando no Estatuto de 
Juventude), aspectos ambientais que influenciam a comunidade (lixo, rios, flora e faunas e 



saneamento básico) e Oficinas de Arte-educação; 
2 Elaborar ferramentas práticas e lúdicas para o exercício do protagonismo, com a exposição das 
aprendizagens, usando arte-educação, em espaços públicos e comunitários;  
3 Apresentar para a comunidade de Vila de Abrantes alternativas de organização comunitária, 
produzida por jovens; 
4 Conhecer novas alternativas de preservação ambiental. 
 
Viva Juntos Sustentabilidade: 
1 Continuar a formação de protagonistas juvenis através de oficinas sobre cidadania e questões 
socioambientais: direitos e deveres (focando em raça e gênero) e direito à informação (focando 
no Estatuto de Juventude), aspectos ambientais que influenciam a comunidade (lixo, rios, flora 
e faunas e saneamento básico) e Oficinas de Arte-educação; 
2 Consolidar a formação de jovens lideranças no uso de arte como uma ferramenta da Prevenção 
ao Abuso de Drogas, da Promoção de Direitos Humanos e Socioambientais e do Combate à 
Violência, com os jovens participantes do #VivaJuntos Sustentabilidade. 
3 Fundar uma Comissão Gestora Juvenil (CGJ), dentro de Diretoria, para representar os projetos 
e a comunidade e levantar as vozes da juventude. 
 
 
C) COMO FAZER? 
Metodologia: 
Teatro em Debate: Já pensou? – Grupo de Teatro V2:  
O grupo de teatro V2 possui 5 anos de formação e 2 espetáculos em seu currículo. Para essa 
construção utilizou se como base a técnica de improvisação: memória, observações, seleção de 
textos teatrais significativos, para o grupo, e produção de textos autônomos ou adaptados. 
Através do trabalho de jogos teatrais, indicados pelos autores: Boal, de Viola Spolin e Ryngaert. 
Para o trabalho de corpo usamos os princípios de Laban e alguns aspectos da educação somática. 
Para conectar o conteúdo do espetáculo as questões sociais, realizamos laboratórios - 
experimentação com grupos que vivem a realidade a ser expressada e intercâmbios – vivencia 
com outros grupos ligados aos diversos campos das artes: dança, circo, etc. Para o diálogo com 
a plateia, apostamos nas metodologias da educação popular e democratização do acesso ao 
conhecimento. Baseada nos princípios de Paulo Freire, respeitando o conhecimento prévio da 
plateia em relação ao assunto abordado e do sociólogo Manuel Castells que defende a inserção 
do conhecimento nas comunidades, para além do espaço acadêmico. Onde um mediador fará 
perguntas de reflexão direcionadas a partir do perfil da comunidade e a linguagem do 
espetáculo, buscando propostas e alternativas de superação. 
 
Viva Juntos: 
MÓDULO 1 

a) Formação em Direitos Humanos e Juventude I: serão realizada 1 oficina de 5 horas, 
para cada uma das 7 turmas, com uma abordagem interativa, com debates e troca de 
experiências entre educador e alunos, baseados na vivência e dados locais sobre 
violência e racismo. No prazo de três meses, dentro do ano letivo, no turno escolar.  

b) Mutirão de Grafite e Poesia: será realizada com o grupo Vila Jovem (2018) um mutirão 
de grafite em local de destaque na comunidade (praça, muro da escola, etc), com 
apresentação de poesia. 

 
Viva Juntos Sustentabilidade: 
(i) MÓDULO 2 

a) Formação em Direitos Humanos e Juventude II: serão realizada 1 oficina de 5 horas, 
para cada uma das 7 turmas, com uma abordagem interativa, com debates e troca de 



experiências entre educador e alunos, baseados na vivência e dados locais sobre 
violência e racismo. No prazo de três meses, dentro do ano letivo, no turno escolar.  

b) Aulas práticas de desenho e grafite: Entre os meses de AGO a NOV.19 e FEV a MAI.20, 
os alunos receberam aulas duas vezes por semana, com carga horaria de 32horas 
mensais, ministrada pelo professor de artes. Com o apoio de 2 jovens assistentes na 
ministração das aulas como instrumento também de formação e multiplicação. As aulas 
acontecem no contra turno escolar e usa a unidade de ensino público como ponto de 
encontro. O resultado das aulas vai gerar uma grande exposição para a comunidade. 

c) Organização de Saraus e/ou eventos comunitários: A equipe de jovens assistentes vão 
elaborar convites, organizar espaço, equipamentos, mobilizar a comunidade, preparar 
as poesias, músicas  e materiais de exposição, manter mobilização em redes sociais, para 
realizarem 6 eventos entre AGO.18 a DEZ.19. Com ampla participação comunitária. 

d) Intercâmbios: Serão realizados 6 intercâmbios, regionais, nacionais e internacionais 
entre AGO.18 e Dez.19, onde os jovens estarão visitando outros projetos sociais e 
comunitários que desenvolvam trabalho com artes e protagonismo juvenil. Podendo ser 
presencial ou via redes sociais e tecnológicas. Desfrutando e compartilhando com eles 
mutuamente suas experiências e expectativas. 
 

(ii)  Comissão Gestora Juvenil: será realizada divulgação da proposta, nos eventos e aulas juvenis; 
os candidatos serão eleitos pelos jovens dos projetos; os mesmos passaram por uma pequena 
formação sobre o trabalho das Organizações da Sociedade Civil (OSC), com parceria da equipe 
técnica da Associação Viva a Vida; em seguida a comissão formada terá encontros com os 
projetos, diretoria, equipe técnica e comunidade para saber opinião, sugestão e planejar metas 
que possam ser inclusas no plano de ação anual da instituição. Seja nos orçamentos, politicas, 
metas e execução das ações. 
 
 
D) O QUE PRECISAMOS? 
Recursos (materiais/humanos): 
 
Equipe fixa: 1 Coordenador geral, 1 Coordenador de Projetos, 1 Coordenador Administrativo, 1 
Educador Social, 1 Professora de Teatro. 
Pontuais: Assessoria de imprensa, Mobilizador de Recursos, Avaliador externa, Auxiliar de 
Serviços Gerais. 
 
Materiais de papelaria, tintas diversas e telas. 
 
E) QUEM É O RESPONSÁVEL? 
Coordenação Geral: Cressida Evans 
Coordenadora Administrativa: Graça Almeida 
Coordenação de Projetos: Evelin Salles 
 
F) QUAL O CUSTO? 
R$ 146.241,00 
 
G) INDICADORES DE AVALIAÇÃO? 
 
Monitoramento Geral na VAV 

Projetos  

Nossa equipe técnica coleta os meios de verificação e levam para encontros de supervisão com 

a Coordenadora de Projetos.  Nesses encontros eles discutem o andamento do projeto, 



inclusive a articulação os vários eixos, a participação dos beneficiários, quaisquer desafios a 

serem superados e quaisquer sucessos a serem celebrados.  A Coordenadora de Projetos 

também participa de supervisões quinzenais, quando, entre outras coisas, ela discute o 

andamento geral do projeto com a Coordenadora Geral. 

Equipe técnica 

Supervisão quinzenal entre cada membro da equipe e seu próprio coordenador, para 
monitorar os projetos, levantar dificuldades e discutir soluções; Reuniões de equipe 
mensalmente: (i) para a atualização dos projetos e da administração; (ii) para refletir sobre 
um assunto relevante (ex. Proteção à Criança, Referencial Teórico); Reuniões da 
Coordenação – mensal, para monitorar progresso e planejar ações estratégicas; Reflexão e 
valorização da equipe – semestral. No final do 1º semestre entre a equipe. No final do ano, 
um momento privilegiado, com nossa Consultora Externa de Avaliação, para refletir sobre 
o andamento do ano, progresso e as áreas para melhorar; Avaliações anuais de cada 
membro da equipe. 
 
Como saber se os objetivos foram alcançados: 
Teatro em debate: já pensou? - Grupo de Teatro V2: 
MONITORAMENTO: Roda de conversa com os beneficiários - atores sobre o que perceberam da 
plateia sobre o assunto abordado. 
 
Viva Juntos: 
MONITORAMENTO: Roda de conversa com os beneficiários; 
AVALIAÇÃO: Grupo Focal. 
 
Viva Juntos Sustentabilidade: 
(i) 
MONITORAMENTO: Roda de conversa com os beneficiários; fotos das atividades e relatórios 
elaborados pelos assistentes, multiplicadores e educadores 
AVALIAÇÃO: Questionário pós – sobre conhecimento; Questionário pré e pós sobre liderança 

juvenil, auto estima, e desenho/arte/grafite; Obras artísticos expostas; Entrevistas com 

participantes dos eventos, realizadas pelos jovens; Grupo Focal. 

(ii) 

MONITORAMENTO: Registros documentais incluindo planos, monitoramento e avaliação; fotos 

das reuniões; 

AVALIAÇÃO: Avaliação pós curso feita pelos jovens e mediadores; Grupo Focal com Comissão, 

Coordenação e Diretoria.  

 

  
 

Camaçari, janeiro, 2019 


