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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. 

Parelheiros, localizado na Zona Sul da

cidade de São Paulo, é o segundo maior

distrito da em extensão territorial do

município e possui o 2º pior Índice de  

Desenvolvimento Humano (0,747).

Chamada de “Amazônia Paulista”, a
região foi reconhecida como área rural e

Polo de Ecoturismo de São Paulo (Lei

Municipal nº 15.953, de 07 de janeiro de

2014) e vem ganhando visibilidade seja

por seus atrativos naturais (cachoeiras,

represas e parques como o Parque

Natural Municipal da Cratera de Colônia),

riqueza ambiental (grande extensão de

Mata Atlântica nativa, duas áreas de

Preservação Ambiental, três bacias

hidrográficas que abastecem 1/3 das

necessidades da região metropolitana) e

atrativos histórico-culturais (imigração
alemã e japonesa, oito aldeias indígenas

entre as quais a Tenondé Porã e Krukutu,

templo messiânico Solo Sagrado de 

Guarapiranga, Cemitério de Colônia,

Centro de Cultura Afro-brasileira Asé Ylê
do Hozoouane), seja pelos eventos locais

que começam a ganhar dimensão
municipal (Colônia Fest, Sarau do Terror,

etc.)

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; 
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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 colocador 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.



Vista aérea da região de Parelheiros. Arquivo IBEAC.
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INTERAGENTES



INTERAGENTES
PRIORITÁRIOS*

*Pessoas que participam diretamente das atividades oferecidas pela organização e que são prioritárias para atingir a nossa missão.
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11.874
pessoas atendidas
pela organização
em 2021 
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INTERAGENTES
PRIORITÁRIOS
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**Sem informação/não se aplica 

Situação escolar

**Sem informação: 11.580.

**Parte dos dados do mapeamento dos interagentes são apresentados como "Sem Informação" devido a dificuldade de registro deste perfil nas ações em
ambiente online e no contexto pandêmico. Outro ponto de dificuldade é a falta de preenchimento completo da lista de presença pelos interagentes. 



INTERAGENTES
INDIRETOS*

*Público que recebe influência positiva pelas ações da

organização, mas que não participa diretamente das

atividades. São pessoas da região de Parelheiros e de fora,

familiares, estudantes, profissionais das diversas áreas de

atuação no território, pessoas de outros bairros, que acessam

atividades online, formações, participantes das lives

promovidas e realizadas em parceria com outras

organizações, bem como pessoas que acessaram as matérias

e entrevistas realizadas pelo IBEAC (destacando-se o

conteúdo sobre a campanha “Eu (A)guardo a BCCL)
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31.200 
pessoas alcançadas
pela organização
em 2021 



Contação de Histórias na ação de Rua Adotada em Parelheiros. Arquivo IBEAC.
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DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL



Implementação da Agência
de Comunicação Comunitária
Vozes Daqui de Parelheiros.
Projeto apoiado pelo
Programa de Valorização de
Iniciativas Culturais da
Prefeitura Municipal de São
Paulo. Realização de 14
formações com foco em
habilidades e criticidade
(Fotografia, Podcast,
Audiovisual, etc.) Um
Seminário Online realizado.

Consolidação da 4ª
linha de atuação
da organização
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DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

Produção, distribuição e
monitoramento do livro
"Nascidos para ler no melhor
lugar para se viver",
direcionado às crianças
pequenas e seus familiares.
Livro produzido pela
comunidade de Parelheiros,
distribuído para o time,
famílias com crianças
pequenas e parceiros 

479 livros "Nascidos
para ler no melhor
lugar para se viver"
distribuídos

Envolvimento e participação
de representantes de todos
os times nos encontros, que
abordaram todas as ações
desenvolvidas pelo IBEAC
junto com a comunidade em
Parelheiros.

Realização de
encontros de
Turismo de
Experiência à
distância

Visitas presenciais e
remotas acompanhando a
saúde física e mental das
famílias. Distribuição de
alimentos e roupas

Gestantes, mães e
crianças cuidadas
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Encontros de formação
realizados sobre LGBTQIAP+
acolhimento, autocuidado e
autorreflexão pela escrita,
masculinidades, Advocacy,
comunicação, antirracismo e
etc.

Elaboração de
plano de formação
continuada para os
times

04 encontros de Turismo de
Experiência online com
escolas públicas, privadas e
pessoas e organizações
interessadas em turismo de
base comunitária realizados.
Criação de 5 hortas
comunitárias para segurança
alimentar

Criação de
estratégias para
continuidade das
ações no território
no contexto da
pandemia

Estratégia emergencial de
guarda do acervo da
Biblioteca Caminhos da
Leitura criada - Campanha
“Eu (A)guardo a Biblioteca
Comunitária Caminhos da
Leitura”

Reflorescimento
da Biblioteca
Comunitária
Caminhos da
Leitura

Os projetos realizados pelo
IBEAC seguiram em execução
mesmo no contexto da
pandemia. Apenas as visitas
pedagógicas dos roteiros de
turismo de base comunitário
foram suspensos

Continuidade das
ações no território
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA

Plano de formação elaborado
coletivamente. Pessoas dos
times formados em 2021 em
Educomunicação(1),
Pedagogia(5), Administração
de Empresa(1) 

Elaboração de
plano de formação
continuada para os
times

Participação dos times e
comunidade no desenho da
agência, na elaboração do
planejamento pedagógico
das formações promovidas
por ela e nos conteúdos e
campanhas realizadas com
parceiros

Desenvolvimento
da Agência
Comunicação
Comunitária
Vozes Daqui de
Parelheiros Representantes dos times e

da comunidade participantes
dos encontros, com
contribuições e sugestões de
melhoria para a proposta de
Turismo de Experiência

Realização de
encontros de
Turismo de
Experiência à
distância

Hortas comunitárias, metodologia
dos 4 Ps, ações de Educomunicação
do Vozes Daqui de Parelheiros,
campanha "Eu (A)guardo a
Biblioteca Comunitária Caminhos da
Leitura", o monitoramento
longitudinal da entrega e utilização
do livro "Nascidos para ler" pelas
Mães Mobilizadoras nos bairros e
pelas Educadoras Sociais da Casa do
Meio do Caminho para as famílias
dos bebês nascidos na Maternidade
Interlagos, o envolvimento e
aproximação dos homens em nossas
ações.

Implementação de
fortalecimento de
estratégias para maior
envolvimento dos times
e comunidade dos
bairros de atuação



101 pessoas
atendidas e
acompanhadas
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DIVERSIDADE

Encontro de formação dos
times com Beto de Jesus
realizado (Formado em
Filosofia e Teologia, é
consultor em Diversidade
Sexual e Gênero para
organismos nacionais e
internacionais, públicos e
privados, membro fundador
da Parada do Orgulho
LGBTQIAI+ da cidade de São
Paulo.

Ampliação do
repertório sobre
LGBTQIAP+

Envolvimento e
acompanhamento de famílias
com filhos com deficiência nas
ações dos projetos Time está sensível à reflexão

de materiais e eventos com
acessibilidade

Discussão sobre
a diversidade
em nossa
organização e
atuação recebido pelo Centro de

Excelência em Primeira
Infância

Selo de Direitos
Humanos e
Diversidade



Colaboração
metodológica
com outras
organizações a
partir da atuação
do IBEAC em
Parelheiros
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LEGITIMIDADE

Encontros de planejamento e
ação de 40 anos realizados.
Elaboração de vídeos e
divulgação de materiais de
comunicação sobre os 40
anos da Organização

Planejamento
dos 40 anos do
IBEAC

Participação em encontros
de diálogo sobre o
desenvolvimento da
metodologia de atuação da
Imaginable Futures no Brasil

Comunidade Educativa
CEDAC, Fundação
Theatro Municipal,
Instituto Moreira Salles,
Maternidade Interlagos,
SP Companhia de Dança,
Maternidade Interlagos e
outros

Participação em
Conselhos de
Ética e de
Instituições,
Curadorias

recebido. IBEAC
reconhecido como uma das
100 melhores ONGS de 2021

Prêmio Melhores
ONGS 2021



IBEAC  | RELATÓRIO ANUAL 2021

PARCERIAS E ARTICULAÇÃO EM REDE

Time e educadores de 25
instituições  de educação e
assistência social
participantes dos encontros
de formação, nos 06 bairros
de atuação da Organização
territórios próximos

Transbordamentos
da formações sobre
“Aprendizagem
para corações e
mentes”

5 Mães Mobilizadoras
consultoras em
amamentação e 5 Mães
Mobilizadoras doulas

Parceria com
ComMadre para
formações de
Mães
Mobilizadoras
como doulas e
consultoras de
amamentação 

Elaboração de protótipos de
moveis de multiuso para
famílias com crianças,
distribuídos para famílias
acompanhadas por Mães
Mobilizadoras

Parceria com a
Faculdade de
Arquitetura e
Urbanismo da
Universidade
Mackenzie Projeto de implementação do

circuito de agroturismo em
Parelheiros com a Prefeitura
Municipal de São Paulo
desenvolvido; Encontro de
estruturação de parceria com
ENACTUS, da Unifesp, realizado;
Termo de parceria com a Unifesp
para a formação em Algoritmos
assinado; Apoio da Imaginable
Futures ao IBEAC formalizado

Fortalecimento das
parcerias com
universidades,
organizações
públicas e privadas



Formação de professores,
coordenadoras e diretoria

Parceria com
CEDAC, CPCD e a
Escola Municipal
de Ensino
Fundamental
Vargem Grande II
para o aperfeiçoa-
mento do ensino
em matemática 
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PARCERIAS E ARTICULAÇÃO EM REDE

Elaboração de ações para a
solução de desafios que a
organização e projetos
enfrentam, nas áreas de
captação de recursos,
comunicação, estruturação
dos times e ocupação e
reflorestamento de terreno
doado para o IBEAC em
Parelheiros 

Parceria com o
Instituto CEOS do
Futuro

Ocupação do Instagram do
Instituto Moreira Salles durante
a Semana da Consciência
Negra. A ocupação, intitulada
Ecos de Carolina, contou com
produções em homenagem à
Carolina Maria de Jesus.
Projeção em homenagem à
escritora na Praça de
Parelheiros, um conteúdo
produzido pelo Coletivo
Coletores

Parceria com o
Instituto Moreira
Salles  via Vozes
Daqui de Parelheiros

Campo de estágio para
acompanhamento e
fortalecimento do trabalho
das Mães Mobilizadoras
com foco na saúde
emocional e mental. Rodas
de conversa com mães
participantes do projeto

Parceria com a
Faculdade de
Psicologia da
PUCSP
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

Artigo sobre Acolhendo
em Parelheiros junto à
EACH USP e Educação do
Campo da UFSC em
elaboração

Encontros de turismo de
experiência realizados,

Aproximação com
organizações e
universidades para
produção acadêmica
sobre as ações em
Parelheiros

Intercâmbio de
experiência do IBEAC com
a Enactus da Unifesp
(grupo de discentes da
graduação e pós-
graduação do ICT-UNIFESP
que desenvolve ações 
 extensionistas e 

visando a sistematização e
melhoria da iniciativa de
turismo de base comunitária
com a participação de
representantes da USP,
SENAC, PMSP, CEDAC, escolas
públicas e privadas de
Parelheiros e outras regiões de
São Paulo;

Pesquisa de doutorado
para analisar os efeitos
do Treinamento
Cognitivo de Compaixão
(CBCT® ) entre pessoas
em vulnerabilidade social.
Estudo clínico e pesquisa-
ação-participante em 6
comunidades de
Parelheiros, resultando na
criação de espaços de
diálogo e estudo sobre
educação social,
emocional e ética e
implementação de   

extracurriculares na cidade de
São José dos Campos);

Apresentação do estudo
em 4 eventos nacionais e
internacionais com
premiação internacional.
Produção de 3 artigos
com impacto
internacional, (Flávia
Kolchraiber). Mestrado
sobre a atuação da
Biblioteca Caminhos da
Leitura (Bel Santos
Mayer). Trabalhos de
conclusão de curso sobre  
comunicação (MBA de
Cláudia Nogueira e
Graduação de Gabriel
Razo)

práticas de autocuidado.
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

Primeira parte da
sistematização concluída

Sistematização da
metodologia e
trajetória do
Centro de
Excelência em
Primeira Infância Objetiva realizar um Seminário

Internacional sobre as 04 linhas de
atuação do IBEAC e consolidação
do conteúdo em uma publicação
em 03 línguas. Submissão e
aprovação do projeto no Programa
de Municipal de Apoio a Projetos
Culturais (Pro-Mac) da cidade de
São Paulo – captação de recursos
oriundos de renúncia fiscal em
andamento

Elaboração do
projeto “De
Parelheiros para o
Mundo”

Artigos em revistas e jornais:
Memoricidade, Sampamundi,
Revista Emília, Base Educom,
Onepager British Council, Jornal
Alemão pelo parceiro Fábio Fornari
e livro do escritor Alonso Alvarez;

Produção de 3 artigos com
impacto internacional,
apresentação do estudo em 4
eventos nacionais e internacionais
com premiação internacional

Produção para
mídias sobre a
atuação do IBEAC
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Conclusão da assessoria em
planejamento estratégico
com o consultor Rodrigo
Moreira e imersão presencial
da equipe central, com
pactuações e estruturação do
planejamento para os
próximos 3 anos

Assessoria em
planejamento
estratégico 
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COMUNICAÇÃO

Selo “40 anos” que
acompanha a logomarca da
organização criado;

E-mail marketing mensal
sobre as ações realizadas do
mês para o mailing de
parceiros, doadores e
interagentes do IBEAC, com
taxa de abertura de 25% em

Produção de
material de
comunicação para
o IBEAC, território
e parceiros

média (considerada muito
boa);

Campanha de doação a partir
da promoção da leitura
realizada em parceria com o
Tik Tok e Djavan - 11 mil
vídeos sobre livro, leitura e
literatura postados na
plataforma e doação de 25
mil dólares pelo Tik Tok para
o IBEAC e RNBC;

A Websérie "Lendo livros, leio
o mundo: Práticas de
mediação de leitura" em
desenvolvimento com a
Biblioteca Comunitária
Caminhos da Leitura (8
vídeos previstos que
discutem a Mediação de
Leitura e apresentam dicas e
estratégias de como realizá-
las); 

Produção de conteúdo sobre
o projeto de Turismo de Base
Comunitária para a
Plataforma do SESC Digital;

Produção de conteúdo
direcionado para a captação
de recursos – CANVAS e
vídeos com legendas em
português, inglês e espanhol; 

Criação de Plano de
Comunicação para a Cozinha
Amara realizado e sendo
posto em prática; Produção
de quatro vídeos sobre o
trabalho com as Amaras;

Campanha online nas redes
sociais da organização sobre
os 40 anos do IBEAC
(produção e distribuição de
vídeos institucionais e
vídeos-depoimento)

Elaboração de conteúdo
focada na captação de
recursos financeiros para a
campanha #EuAguardoaBCCL. 

Realização da
Campanha Dia de
Doar
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COMUNICAÇÃO

1º Seminário "Vozes Daqui de
Parelheiros: Criando Pontes e
Conectando com o Mundo”
realizado (1.100 visualizações,
203 comentários e 85 reações
durante a transmissão no
Facebook)

Fortalecimento das
ações de
educomunicação -
criação da Agência
de Comunicação
Comunitária Vozes
Daqui de Parelheiros

Envolvimento de 30 pessoas
no encontro de planejamento
da criação da Agência,
realizado na segunda parte
do Seminário;

14 encontros de formação em
comunicação realizados

Plano de comunicação da
organização elaborado e em
implementação

Implementação do
plano de
comunicação

Lançamento da campanha
#EuAguardoaBCCL com
retorno significativo nas
mídias de grande difusão,
obtendo matérias no O
Globo, Folha de S. Paulo,
Fantástico (Rede Globo), Uol
e outros

Realização da
Campanha
#EuAguardoaBCCL
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COMUNICAÇÃO

Mediações de leitura virtuais
em redes sociais, somando
1.334 visualizações 

17 mediações de
leitura online

em veículos de comunicação

202 reportagens

em veículos de comunicação
e mídias de parceiros

56 entrevistas e
lives

dos projetos e eventos em
redes de parceiros. 86
postagens de parceiros em
redes sociais

225 divulgações



Identificação de
processos prioritários de
redesenho/definição
para melhoria contínua
da organização – gestão
em transição
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GESTÃO DE PROCESSOS

Redesenho/definição em andamento
e busca por uma terceira pessoa para
compor a gestão administrativa do
IBEAC

Continuidade da assessoria
em 2022

Assessoria
voluntária em
gestão da qualidade



Participação do
Ibeac em Fundo
Patrimonial em
parceria com o
CPCD – em
constituição
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Teoria da mudança em discussão
pela equipe

Elaboração da teoria
da mudança do
IBEAC

Elaboração de portifólio do
IBEAC para apresentação do
Fundo Patrimonial para
potenciais apoiadores

Implementação de
estratégias para
fortalecimento do fundo de
sustentabilidade nos
encontros de assessoria em
sustentabilidade e
planejamento estratégico; 

Textos focados em
comunicação para captação
de recursos elaborados para 

Estruturação e
implementação do
plano de
sustentabilidade

envio para potenciais
apoiadores;

Plano de sustentabilidade
sendo escrito, incluindo a
contratação de um
profissional da área de
captação e buscando a
diversificação de formas e
fontes de recursos; plano
de comunicação em revisão



Monitoramento da
distribuição e uso
do livro Nascidos
para Ler no melhor
lugar para se viver
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Instrumental elaborado e revisto
para aplicação piloto com os
times

Estruturação e
revisão de
instrumentais para
coleta de dados e
informações a partir
da matriz de
indicadores Definição da metodologia e

instrumentais de
monitoramento do livro
Nascidos para Ler; aplicação da
primeira fase do
monitoramento – questionário
de dados sociodemográficos
com a participação de 279
mães ou pais que receberam o
primeiro livro do bebê
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GESTÃO DA EQUIPE

Contratos de estágio firmados
com a ECA-USP, com a Faculdade
de Turismo da UNIP e com a
Faculdade de Psicologia da
PUCSP - 5 estagiários envolvidos,
respectivamente, na identidade
visual de materiais de
comunicação, na experiência de
turismo de base comunitária e no
acompanhamento psicológico de
Mães Mobilizadoras e mães
assistidas durante a pandemia

Formalização de
contratos de estágio

Pactuações de
compromissos das
equipes com o
IBEAC e seus
projetos

Ampliação das reuniões de
"planejação" e gestão do
conhecimento com todos os
times juntos e com a participação
de representantes das
comunidades envolvidos nos
vários projetos

Formação continuada
dos times e da equipe
de gestão

Cronogramas desenhados
para 2022



Identificação da
necessidade de maior
representatividade dos
times e comunidade do
território na governança
da organização
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GOVERNANÇA

Encontros de mentoria em escrita
com a presidente do IBEAC para a
equipe de comunicação;

Participação na Campanha
#LendoComDjavan, do TikTok 

Envolvimento da
presidência,
diretoria e conselho
nas ações da
organização

O tema será aprofundado e inserido
no plano de desenvolvimento
institucional de 2022



Continuidade do
envolvimento da
equipe gestora nas
ações organizacionais
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SUCESSÃO DA LIDERANÇA

Coordenação de ações e
participação em eventos
representando o IBEAC

Fortalecimento das
gestoras e de
representantes dos
times do território

Acesso da equipe gestora às
informações estratégicas e
participação em todas as
reuniões, formações e decisões
do Instituto

A gestão organizacional está mais
articulada e integrada com o
território, principalmente no que
diz respeito à relação do
administrativo e financeiro com
Parelheiros

Envolvimento da gestão
organizacional com o
território de atuação



Sacolas literárias da campanha "Eu (A)guardo a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Arquivo IBEAC.

ACESSO À LITERATURA PARA CONHECIMENTO,
AUTOCONHECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO

LINHA DE ATUAÇÃO
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA
CAMINHOS DA LEITURA

 
REDE LITERASAMPA



B.C. CAMINHOS DA LEITURA E
REDE LITERASAMPA
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A Biblioteca Comunitária Caminhos da

Leitura foi inaugurada em 2008. Está sob

a coordenação do Ibeac e objetiva

prestar serviços de empréstimos de

livros, mediação de leitura, oficinas de

expressão verbal, arte e boas práticas

ambientais. Está localizada no Jardim

Silveira, em um espaço provisório, pois

teve que sair do Cemitério do Colônia,

onde esteve por 13 anos, na antiga casa

do coveiro. A Biblioteca faz parte da

Rede estadual LiteraSampa, que compõe

a Rede Nacional de Bibliotecas

Comunitárias (RNBC). Os Escritureiros são
adolescentes e jovens que recebem

formação sobre direitos humanos,

mediação, crítica literária, escrita criativa. 

Referência local em leitura literária, o

grupo é gestor, mediador e articulador

da Biblioteca Comunitária Caminhos da

Leitura. Realizam mediação de leitura em

escolas e creches, participam de

coletivos culturais e representam o

IBEAC em espaços literários.

Objetivos específicos: 

1) Ampliar o acesso de crianças,

adolescentes, jovens e comunidade em

geral ao livro e à práticas de leitura; 

2) Disseminar o direito humano à leitura; 

3) Fortalecer as Bibliotecas Comunitárias 

enquanto guardiãs das memórias das

comunidades e espaços de mobilização
social e cultural; 

4) Contribuir para a efetivação de

políticas públicas de fomento à leitura,

formando leitores e articulando as

comunidades e organizações públicas e

privadas dos municípios de São Paulo,

Guarulhos e Mauá.
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de planejação online das
atividades de 2021

12 encontros 

online e eventos sobre livro,
literatura e bibliotecas
comunitárias, somando 12.105
participantes

56 formações

distribuídos para a
comunidade

4.000 livros

distribuídos para
bibliotecas comunitárias

2.150 livros

distribuídas na campanha
“Eu A(guardo) a Biblioteca
Comunitária Caminhos da
Leitura

500 sacolas 
literárias

Saraus literários online: Mulheres

na Literatura, Sarau do Terror e

Sarau Julino;

Felipa – Feira Literária de

Parelheiros;

Comemoração online de

aniversário da B. C. Caminhos da

Leitura;

Mediações de leituras online

Criação da Campanha Eu

A(guardo) a Biblioteca

Comunitária Caminhos da Leitura;

Mobilização e co-criação do novo

espaço da BCCL – reflorescimento

da biblioteca;

Produção audiovisual sobre as

ações dos projetos e com foco em

captação de recursos.

Outras ações: 

e eventos virtuais de parceiros
(*aproximadamente)

15.000* pessoas
em lives
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LITERATURA E
DIREITOS HUMANOS

para ler, ver e contar
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O projeto “Literatura e Direitos Humanos:

Para ler ver e contar” é desenvolvido

pelo IBEAC e tem como propósito o

fortalecimento de espaços comunitários

de formação e diálogo sobre os Direitos

Humanos a partir da literatura.

Participam do projeto jovens mediadores

e mediadoras de leitura das bibliotecas

comunitárias da rede LiteraSampa.

povos, os princípios sobre os quais a

comunidade global vem construindo

diretrizes para um mundo mais justo,

igualitário e humano possam ser

transmitidas e discutidas livremente,

fortalecendo suas comunidades e as

bibliotecas comunitárias como espaços

de acesso e disseminação de

informações de qualidade acerca dos

Direitos Humanos

Objetivo específico: 

Desenvolver atividades pedagógicas

literárias, com um grupo de 20 jovens

mediadores de leitura da Rede

LiteraSampa, em que informações

históricas, a diversidade cultural dos 
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São eles: Grande Sertão -
Veredas, A cidade dorme,
Assassinato no Expresso do
Oriente, Um Exú em Nova
York, O ódio que você
semeia e As meninas

6 livros literários 
lidos

de discussão sobre as
leituras realizadas

10 encontros

em diferentes mídias para
disseminação dos conteúdos
dos livros (vídeos, podcast,
programas de rádio, painéis,
jornal mural etc) para
diferentes públicos

Produção de
materiais

Supervisão pedagógica do
projeto (mensal)

Supervisão
pedagógica

de planejação das ações 

2 reuniões
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Visita à uma propriedade "Casa da Árvore", associada da Acolhida São Paulo. Arquivo IBEAC.

INCENTIVO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO
SOCIAL COM PROPÓSITO E DIGNIDADE

LINHA DE ATUAÇÃO
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ACOLHENDO EM
PARELHEIROS



Parelheiros Saudável Territórios

abraçados. O Grupo promove roteiros

turísticos de base comunitária com foco

no turismo pedagógico e valorização do

território, seus fazeres e saberes.

Objetivo específico: 

Desenvolvimento da ação
empreendedora social e de habilidades

de acolhimento local do Grupo de

Agroturismo de Parelheiros, bem como

capacitação para a estruturação de

propriedades rurais, equipamentos e

empreendimentos comunitários locais

para o turismo de base comunitária com

foco no turismo pedagógico.

ACOLHENDO EM
PARELHEIROS
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O Acolhendo em Parelheiros é um

projeto de transformação que usa como

ferramenta o agroturismo comunitário. É
desenvolvido pelo IBEAC em parceria

com a associação de agricultores

Acolhida na Colônia (Santa Catarina), a

Araribá – Turismo & Cultura, o Sesc – São
Paulo (serviço social do comércio) e a

Cooperapas – Cooperativa

Agroecológica dos Produtores Rurais E

de Água Limpa da Região Sul de São
Paulo. O Grupo de Agroturismo de

Parelheiros – GAP é composto por

propriedades rurais agroecológicas,

Amara Cozinha, Biblioteca Comunitária
Caminhos da Leitura, Centro de

Excelência em Primeira Infância e  
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de planejação online

04 encontros

de fundação da Associação
de Agroturismo Acolhida
São Paulo

01 assembleia 

da agricultura familiar
associadas

14 propriedades

sobre Turismo e Turismo de
Base Comunitária
produzidos

9 vídeos pílulas

de turismo de experiência
online realizados

04 encontros
Outras ações: 

de prática no campo
realizadas

04 oficinas 

institucional do projeto
produzido

01 vídeo 

das propriedades de
agricultura familiar 

10 pré-certificações 

Compras de utensílios e afins para

adequação de 10 novas propriedades

participantes

Reestruturação da precificação do roteiro

de agroturismo

Atualização do site do projeto

Elaboração do plano de ação/captação de

recursos da Associação Acolhida São Paulo



IBEAC  | RELATÓRIO ANUAL 2021



AMARA COZINHA
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A Cozinha Amara é um empreendimento

de mulheres comprometidas com a

produção e comercialização de serviços de

alimentação saudável, que utilizam frutos

nativos, insumos da produção agrícola

orgânica local, incluindo o uso de plantas

alimentícias não convencionais. 

As Amaras nasceram com a proposta de

geração de renda, autonomia e

empoderamento feminino, com foco na

conscientização e acesso à alimentação
saudável pela venda de produtos,

prestação de serviços (catering) e

formações em suas comunidades. 

A cozinha está localizada em Vargem

Grande na sede do Parelheiros Saudável

Territórios Abraçados. Além de fornecer

diariamente marmitas onívoras e

vegetarianas, elaboradas com produtos

de época, cuidadosamente balanceados

nutricionalmente, vendem pães caseiros,

geleias, tortas e bolos.
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de formação em nutrição e
gestão do empreendimento
de alimentação saudável - 5
módulos com 12 oficinas de 3
horas cada 

12 oficinas

Construção de um Plano de
Comunicação

Plano de
Comunicação

com a parceria para o
aprimoramento do
empreendimento com o
Instituto CEOs do Futuro 

5 encontros

realizadas sobre alimentação
saudável e aproveitamento
dos alimentos, com projetos
e escolas das comunidades 

5 formações

2 degustações de
marmitas 

Encontros de planejamento e
monitoramento do Plano de
Trabalho e Avaliação - PTA 

281 encontros de
planejação 

com UBS, escolas, Centros
de Educação Infantil e
organizações locais de
Parelheiros

de orgânicos em Parelheiros

14 feiras
realizadas para apresentar o
empreendimento 

6 rodas de conversa
produzidos sobre as Amaras
e alimentação saudável
(parceria Grupo RD)

4 vídeos formativos
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como pães, marmitas, bolos,
caldos e geleias para
comercialização

Produção de alimentos 

e divulgação das Amaras nas
redes sociais (Instagram)

Produção de
comunicação 

de marmitas produzido (em
homenagem a autoras,
poetas, pensadores locais e
do país)

Cardápio semanal
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Livro "Nascidos Para Ler no Melhor Lugar Para se Viver". Arquivo IBEAC.

CUIDADOS PRIORITÁRIOS COM EXCELÊNCIA DA
PRIMEIRA INFÂNCIA DESDE A BARRIGA - DIREITOS DAS
GESTANTES, MULHERES, BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS

LINHA DE ATUAÇÃO
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CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM PRIMEIRA INFÂNCIA
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O Centro de Excelência em Primeira

Infância (2017) acontece em 6 bairros de

Parelheiros – Barragem, Colônia, Jardim

Silveira, Nova América, São Norberto e

Vargem Grande, onde moram 15 mil

famílias e 50 mil habitantes. 

Pensando no presente e futuro de

Parelheiros, 14 Mães Mobilizadoras

investem em cuidados com excelência

da primeira infância desde a barriga. 

Hoje elas são reconhecidas como

lideranças nos bairros onde moram,

referências em cuidados com gestantes,

mães, bebês e crianças. Eram mães de

família que não trabalhavam fora, que a

partir de formações e supervisão
semanal, passaram a se conhecer melhor, 

se autovalorizar, conhecer suas

potencialidades, se autocuidar, ter

acesso a várias aprendizagens,

pedagogias e práticas sociais. Elas se

transformaram individualmente e

coletivamente, incluindo suas relações

familiares e comunitárias, desenvolvendo

proatividade, autonomia, protagonismo,

compaixão, que transbordam para casas,

unidades básicas de saúde, creches,

organizações sociais locais, Maternidade

Interlagos entre outras. 

As Mães Mobilizadoras se fortalecem nas

práticas diárias e provocam mudanças

nas famílias acompanhadas, que se

sentem cuidadas, mais seguras e

empoderadas. É um projeto que cuida e 

protege vidas, concretizando a missão
do IBEAC. 

Desde 2019 a Casa do Meio do Caminho,

vizinha da Maternidade Interlagos, duas

horas distante dos bairros onde

trabalhamos, acolhe e hospeda

gestantes que esperam o nascimento de

seus filhos e puérperas com bebês na UTI

Neonatal. Lá 3 educadoras sociais

acolhem essas mulheres e mantém a

Casa aberta 24 horas, 7 dias por semana. 
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Com apoio das Mães Mobilizadoras,

algumas delas doulas, gestantes

estão conhecendo e preenchendo

seu plano de parto com seus desejos

e direitos e chegam mais seguras na

Maternidade. 

Acompanhadas pelas Mães

Mobilizadoras, algumas das quais

Consultoras de Amamentação
puérperas recebem orientação de

autocuidado e cuidados com o bebê
e são incentivadas a amamentar seus

pequenos.

Alguns impactos do CEPI Mães incorporam a mediação de

leituras para seus filhos, hábitos

alimentares mais saudáveis e

cuidados para si e seus filhos. São
incentivadas a desenvolver afetos e

criar vínculos saudáveis com seus

filhos pequenos, brincar com eles,

estimular seu desenvolvimento físico

e emocional. 

Crianças de 0 a 6 anos recebem mais

carinho e atenção, livros de

qualidade, brincam nas ruas

adotadas e são mais bem cuidadas. 
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em redes de apoio e
parcerias com organizações
sociais locais e poder público
nas áreas de educação,
saúde e assistência social

818 participações 

Incentivo à leitura e
formação de leitores em
rodas com crianças e pais.
9.205 participantes

2.445 ações de
literatura 

com gestantes e mães
aconteceram em modo
virtual e presencial 

6.156 visitas Olho
no Olho

Entregues às gestantes e
puérperas para incentivar a
amamentação

209 Flores de Mãe  

Os encontros estão sendo
realizados com protocolos
de segurança. 291
participações

12 Ruas adotadas

1.508 atividades
com brincadeiras, pinturas
em cartão com tinta de
terra, mediação de leitura,
desenhos e colagens com
plantas, cantigas e outras
com crianças de 0 a 6 anos  

realizados. Cuidado amoroso
no período gestacional para
a mulher, o bebê, a família.
Encontros sobre Plano de
Parto, alimentação saudável,
autocuidado, massagens,
book da gestante - fotos
artísticas da gestação e da
barriga 

2.176 Cafunés obstétrico 

cadastradas

1.779 famílias
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em atividades diversas

589 participações
de gestantes

de novas gestantes

76 cadastros

realizados pelas mães
mobilizadoras

158 planos de
parto

criando conexão entre a
equipe do Centro de
Excelência em Primeira
Infância, mães, gestantes e
especialistas nos temas e
afins. Grupos de WhatsApp
para conversas, informações
e orientações individuais e
coletivas, impulsionadas
pela pandemia 

30 mil ações de
comunicação virtual

1.143 ações de
acolhimentos

Encontros de planejamento e
monitoramento do Plano de
Trabalho e Avaliação - PTA 

281 encontros de
planejação 

na Casa do Meio do
Caminho – Oferece
acolhimento, cuidados,
apoio, carinho e respeito,
garantindo dignidade,
humanidade e solidariedade.
Acolhimento e hospedagem
de gestantes e puérperas 

identificadas com bandeiras

100 casas Encontros de
ação/reflexão/ação e cuidado
com as Mães Mobilizadoras 

1.097 ações de
cuidado com o time
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Outras ações: 

Conversas sobre desenvolvimento infantil, afeto, vínculos, emoções; 

Encontros de Mães Mobilizadoras para confecção das Flores de Mãe,

tecnologia social de incentivo à amamentação materna exclusiva, como

preconizada pela OMS; 

Conversas sobre desenvolvimento infantil, afeto, vínculos, emoções; 

Atividades com crianças acima dos 6 anos;  

Shantala – Encontros de formação teórica e prática da massagem

Shantala, para fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, relaxar e fortalecer o

sistema imunológico, linfático e circulatório do bebê – foram  realizados

virtualmente; 

 Clube de trocas – Vivência da economia solidária em espaços onde as

pessoas se juntam para realizar trocas de produtos, serviços e saberes de

forma solidária usando a moeda social Amara. Na pandemia criação de

clubes que estão acontecendo pelas redes sociais nas 6 comunidades;

Oficinas dadas pela coordenação e
especialistas sobre temáticas
relevantes para o desenvolvimento
do Projeto, que depois são
multiplicadas pelo território nos seis
bairros

169 formações

nas diversas ações dos
eixos

34.806 participações 

que estimulam o cuidado
com excelência na primeira
infância desde a barriga

9.205 atividades
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NASCIDOS PARA LER NO MELHOR
LUGAR PARA SE NASCER
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Inspirado no programa italiano "Nati per

Leggere", o "Nascidos para ler no melhor

lugar para se viver" resulta da parceria

entre Ibeac e Instituto Emília com  apoio

do Itaú Social. Em oficinas virtuais, 60

participantes produziram a publicação
com fotografias e textos sobre bebês em

diferentes situações cotidianas. O livro

vem sendo distribuído na  maternidade,

na Casa do Meio do Caminho ou nas

casa, pelas mãos de “Mães

Mobilizadoras”.

A quarta etapa do projeto envolve o

monitoramento da recepção do livro e

dos efeitos da leitura na primeiríssima

infância.



entre crianças de 0 a 6
anos, mães e gestantes
acompanhadas pelas Mães
Mobilizadoras receberam o
livro

3051 pessoas

em formações e rodas de
conversa

68 participações

apoiadas pelo projeto

14 instituições

distribuídos para o
Município de São José do
Rio Pardo (SP) em parceria
com o hospital e
maternidade da cidade

NASCIDOS PARA LER NO MELHOR
LUGAR PARA SE NASCER
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800 livros

impressos para
comercialização com a
editora Martins Fontes, com
os lucros voltados para
ações sociais do IBEAC

2.500 livros 

participantes do
monitoramento do livro

279 pessoas

para distribuição aos bebês
de Parelheiros

4.000 livros
impressos

para parceiros e parceiras

1.000 livros
distribuídos
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Membro do projeto Vozes Daqui de Parelheiros fixando Lambe-lambe em Parelheiros. Arquivo IBEAC.

COMUMUNICAÇÃO COMO DIREITO HUMANO E
EDUCOMUNICAÇÃO

LINHA DE ATUAÇÃO

IBEAC  | RELATÓRIO ANUAL 2021



VOZES DAQUI DE
PARELHEIROS

Agência de Comunicação Comunitária
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O Ibeac acredita que o acesso à

informação, à produção de conteúdo e o

uso de meios de comunicação são

direitos humanos! Narrar nossas histórias,

contar nossas vivências, acessar

informações e ser escutado faz parte do

exercício da cidadania. São essas

premissas, ancoradas na

Educomunicação, que dão vida à

Agência Comunitária Vozes Daqui de

Parelheiros, um projeto de comunicação

comunitária realizado colaborativamente

pela comunidade com apoio do IBEAC e

CPCD. 

Objetivo específico: 

Promover o direito humano à

comunicação a partir das premissas da

Educomunicação
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64 horas (32 horas síncronas e
32 horas assíncronas) com 435
participantes - 14 vídeos da
formação disponíveis online

14 oficinas de
comunicação

Seminário online Vozes
Daqui de Parelheiros - 1.100
participantes

1 seminário

314 visualizações no site

3 jornais digitais

sobre livro, leitura e
literatura - parceria com o
TikTok

11.000 vídeos
#LendoComDjavan

com coletivos e
organizações da área da
comunicação 

Articulação em
rede

parceria com o
Engajamundo - 1
Encarte Diário de
Carolina; 3 Posts em
redes sociais e colagem
de lambes em 5 bairros
de Parelheiros

Campanha
Diálogos

Participação na Feira
Preta com a campanha
Ecos de Carolina – IMS
(ocupação) - 7 posts
em redes sociais sobre
Carolina Maria de Jesus
- 8.824 visualizações -
3.393 curtidas 

Ecos de Carolina

487 plays em 2021

6 podcasts
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Cesta de orgânicos destinadas às doações na pandemia produzida pelo projeto Amara Cozinha Saudável. Arquivo IBEAC. 

AÇÕES EMERGÊNCIAIS

LINHA DE ATUAÇÃO
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4 PS - PÃO, PROTEÇÃO,
POESIA E PLANTIO

Ações emergenciais devido à
Pandemia de COVID-194 P S
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Para que os impactos causados pela

pandemia em Parelheiros fossem

atenuados, nossos times criaram ações

que chamamos de 4 P’s: Pão, Proteção,

Poesia e Plantio.

Pão: distribuição de cestas com produtos

orgânicos e/ou alimentação

industrializada e cartão alimentação para

estimular a economia local.

Proteção: distribuição de máscaras de

proteção artesanais costuradas

voluntariamente por moradoras;

distribuição de produtos de higiene;

captação com parceiros e distribuição de

máscaras de acetato (Face Shields) para 

oferecendo momentos de acolhimento

literário e apreciação artística; realização

de oficinas de produção literária e

fotográfica; realização de saraus digitais

e de lives sobre temáticas relacionadas à

literatura.

Plantio: fortalecimento e estímulo à

produção orgânica das propriedades da

agricultura familiar e hortas comunitárias

orgânicas em terrenos cedidos e nos

quintais das casas.

Objetivo específico: 

Apoiar famílias dos 6 bairros onde

trabalhamos para o enfrentamento da

Pandemia de COVID-19

comerciantes locais e profissionais da

saúde; produção e veiculação de

podcasts informativos por WhatsApp e

carro de som levando evidências

científicas sobre a pandemia para a

quebrada; de vídeos e mensagens de

estímulo à prevenção; lives sobre

autocuidado e cuidado com o próximo e

a comunidade em geral.

Poesia: distribuição de livros novos casa

a casa; envio de mensagens poéticas por

whatsApp e por redes sociais; realização

e veiculação de mediação de leitura e

brincadeiras voltadas a diferentes

públicos; produção e distribuição de

podcast de incentivo à leitura, 
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Distribuição de alimentos e
cartões alimentação. 297 cestas
básicas (5.613 kg de alimentos
industrializados, orgânicos,
ovos e produtos Amaras) e 441
cartões alimentação (de R$
150,00 cada)

563 famílias
beneficiadas 

produzidas por 5
voluntárias e distribuídas 

1.200 máscaras 

Distribuição de livros de
literatura 

12.500 livros

criadas em Parelheiros

5 hortas
comunitárias

criadas em Parelheiros

37 hortas nos
quintais

Distribuídas - Estímulo à
construção de hortas
verticais nos quintais 

3.021 mudas

para as ações
emergenciais (Pessoa
física: R$42.235,86.
Pessoa jurídica:
R$279.827,67)

R$322.063,53
arrecadados

4 P S

4 P S

4 P S

4 P S

4 P S

4 P S

4 P S
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Encontro de planejação da construção da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Arquivo IBEAC.

IBEAC  | RELATÓRIO ANUAL 2021



NOSSOS PARCEIROS
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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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Vista aérea da região de Parelheiros. Arquivo IBEAC.

O IBEAC ESCUTA
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O Ibeac não chega com receita pronta. O Ibeac escuta. O Ibeac não inventa problema, necessidade,
demanda. O Ibeac escuta. Escuta a comunidade, o território onde vivem as pessoas. Ouve as dores e os
sonhos de cada pessoa. Não entrega nenhuma solução pré-formatada, chama para a roda de conversa.
Cria respostas coletivas. O Ibeac escuta a Maria e cada João. O Ibeac não aglomera pessoas, ele tece os

encontros. Por conta disso, seus projetos e suas ações são variados e ao mesmo tempo interligados.
Diversidade com conexão. Inclusão. O Ibeac não chega com receita pronta. O Ibeac escuta.
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APOIE NOSSAS CAUSAS

Campanha Eu (A)guardo a
Biblioteca Comunitária
Caminhos da Leitura

PROMAC - Apoio à projeto
aprovado em lei de
incentivo

Colabore para a construção do novo
espaço-sede da Biblioteca Comunitária
Caminhos da Leitura

Apoie o projeto "De Parelheiros para o
mundo"

Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio
Comunitário - IBEAC

CNPJ: 47.460.183.0001-91
Banco Itaú 
Agência: 3170
Conta Corrente: 16230-3

Chave PIX: Ibeacadm@gmail.com 

Desenvolvimento
Institucional

http://www.ibeac.org.br/apoie/dia-de-doar-apoie-o-desenvolvimento-cultural-em-parelheiros/
http://www.ibeac.org.br/promac-de-parelheiros-para-o-mundo/
http://www.ibeac.org.br/apoie/dia-de-doar-apoie-o-desenvolvimento-cultural-em-parelheiros/
http://www.ibeac.org.br/promac-de-parelheiros-para-o-mundo/
http://www.ibeac.org.br/promac-de-parelheiros-para-o-mundo/
http://www.ibeac.org.br/apoie/dia-de-doar-apoie-o-desenvolvimento-cultural-em-parelheiros/
http://www.ibeac.org.br/promac-de-parelheiros-para-o-mundo/
http://www.ibeac.org.br/apoie/dia-de-doar-apoie-o-desenvolvimento-cultural-em-parelheiros/


@ibeac @ibeacoficial ibeac.org.brIBEAC


