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O IBEAC e sua atuação

O IBEAC tem como missão disseminar a

cultura de direitos humanos, por meio da

transformação de pessoas, comunidades

e territórios, fortalecendo a cidadania

participativa, criativa e solidária. Seu

público alvo prioritário são bebês,

crianças pequenas, gestantes, mães,

adolescentes, jovens e famílias em

situação de alta vulnerabilidade social,

residentes em 06 bairros do distrito de

Parelheiros (São Paulo – SP), a saber:

Barragem, Colônia, Jardim Silveira, Nova

América, São Norberto  e Vargem

Grande. 

Nesse território a organização se pauta

em 5 princípios metodológicos:

1. a observação crítica da realidade, com

ênfase no local;

2. o reconhecimento de desafios,

problemas, necessidades, contradições,

potencialidades e possibilidades; 

3. a articulação com outras demandas

sociais e ações locais; 

4. o estímulo à participação e à

autonomia coletiva; 

5. a participação para a busca de

encaminhamentos e soluções em

conjunto com os atores sociais locais.

Estes princípios são colocados em

prática por meio de quatro linhas de

atuação:

1. Acesso à Literatura Para

Conhecimento, Autoconhecimento e

Transformação;

2. Cuidados prioritários com excelência

da primeira infância desde a barriga -

direitos das gestantes, mulheres, bebês e

crianças pequenas; 

3. Incentivo e apoio ao

empreendedorismo social com propósito

e dignidade; 

4. Comunicação como direito humano e

Educomunicação.



PRINCIPAIS RESULTADOS

11.874
Pessoas 
atendidas
diretamente

18.650
livros 
distribuídos

31.200 
Pessoas 
atendidas indiretamente

13
vídeos

202
reportagens
em veículos de
comunicação

56
participações
em entrevistas e
lives

5.236
crianças

589
participações

1.143
acolhimentos

de 0 a 11 anos
atendidas na Casa do Meio do

Caminho

formativos sobre
turismo e alimentação
saudável produzidos

Diversidade
Ampliação do
repertório

Ações em diversidade:
Gênero, Orientações
afetivo-sexual,  étnico,
racial e pessoas com
deficiência 

Parcerias
e articulação
em rede
com universidades,
organizações
públicas e privadas

Legitimidade
Participação em
Conselhos de Ética,
Instituições e Curadorias

Produção de
conhecimento
Artigos para jornais e
revistas, apresentação de
estudos em eventos
nacionais e internacionais 
com premiação internacional

Sustentabilidade
Estruturação e
implementação do plano
de sustentabilidade

Desenvolvimento
institucional

Legenda

Linha de atuação:
Acesso à literatura

Linha de atuação:
Empreendedorismo social

Linha de atuação:
Primeira Infância

Linha de atuação:
Educomunicação

de gestantes em
atividades diversas
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Empreendedorismo
Social

Primeira Infância e
direito das mulheres

Educomunicação

Acesso à literatura

14
propriedades

10

associadas ao Acolhida
São Paulo

pré-certificados
das propriedades de
agricultura familiar 

9
vídeos pílulas
sobre Turismo e Turismo
de Base Comunitária
produzidos

4.000
Livros 
distribuídos

500 sacolas  
literárias
distribuídas

15.000*
pessoas
presentes em lives e
eventos virtuais de
parceiros
(*aproximadamente)

281
encontros 
de planejação

de orgânicos em
Parelheiros

12 oficinas
de formação em
nutrição e gestão do
empreendimento de
alimentação saudável

14 feiras

11.000
vídeos
#LendoComDjavan sobre
livro, leitura e literatura -
parceria com o TikTok

14
oficinas
de comunicação
oferecidas

9
produções
sendo 6 podcasts e
3 jornais digitais

1.779
acompanhadas pelas
Mães Mobilizadoras

34.806
participações

12.500 livros pessoas 

nas atividades dos
11 eixos do CEPI

entregues para as
famílias

Legenda

B. C. Caminhos da
Leitura

Amara Cozinha
Saudável

Centro de Excelência
em Primeira Infância

Vozes Daqui de
Parelheiros

Acolhendo em
Parelheiros

Clique e acesse o relatório 2021
completo ou por linha de atuação
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Desenvolvimento
Institucional
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*O IBEAC trabalha com uma rede mais ampliada de parceiros e as instituições aqui mencionadas atuaram diretamente nas ações e projetos desenvolvidos pela Organização durante o ano de 2021. 
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