


NÚMEROS EM DESTAQUE – 1º SEMESTRE 2018 

9 ANOS DE HISTÓRIA 

495 Vagas 

1.088 horas/aula 

12 eventos abertos 
à comunidade 

10 palestras abertas 
à comunidade 

24 modalidades de 
oficinas 

23 colaboradores 

22 filmes exibidos 
à comunidade 

13 cursos de 
capacitação  



CRONOGRAMA DAS OFICINAS 2018 



COLABORADORES 
Assistente Social 1 

Terapeuta Ocupacional 1 

Psicopedagoga 1 

Psicóloga 1 

Fonoaudióloga 1 

Administrador 1 

Bióloga 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 3 

Professor de Artes Manuais 1 

Professor de Dança 2 

Professor de Música 1 

Professor de Teatro 1 

Professor de Artes 1 

Professor de Informática 1 

Professora de Yoga 1 

Professor de Capoeira 1 

Professor de Futebol 1 

Professor de Canoa Havaiana 1 

Voluntários 3 

TOTAL 23 

Em 2018, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei 
Rouanet), foi possível ampliar o quadro de colaboradores 
e qualificar a orientação das oficinas com a contratação 

de um responsável pela Coordenação Pedagógica.  
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No primeiro Semestre de 2018 atendemos 120 crianças e 
adolescentes, em contra turno escolar.  

As turmas foram formadas conforme a faixa etária e 
potencialidades de cada indivíduo.  



EVOLUÇÃO ALUNOS ANUAL 
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2013 – Somente doações Particulares 
2014 – Patrocínio Petrobrás 

2016 – Corte do financiamento da Petrobrás 
2017 – Reconhecimento Ponto de Cultura da Bahia e Aprovação Lei Rouanet 



SERVIÇOS OFERECIDOS 

DIFERENCIAL 
O grande diferencial da CARAIVAVIVA é 
reunir prof iss ionais de diversas 
especialidades e uma variedade de 
serviços socioculturais, que permitem 
um atendimento integral às crianças e 
adolescentes da comunidade de 
Caraíva. Tornando-se a primeira porta 
de acesso às artes e empoderamento 
Cultural no pequeno vilarejo do Sul da 
Bahia.   

As Atividades da Associação CARAIVAVIVA 
são divididas em 4 grandes núcleos: 

•  Núcleo Artístico 
•  Núcleo Educacional 
•  Eventos Culturais  

•  Serviços à Comunidade  



NÚCLEO ARTÍSTICO 
 •  Balé 

•  Dança Contemporânea 
•  Dança Afro 
•  Violão 
•  Percussão 
•  Teatro 
•  Pintura 
•  Artes 
•  Capoeira 
•  Canto 
•  Banda CARAIVAVIVA 



NÚCLEO EDUCACIONAL 
 •  Jogos e Letras 
•  Corpo e Movimento 
•  Musicalização 
•  Artes Manuais 
•  Leitura e Escrita 
•  Crítica e Diversão 
•  Inglês 
•  Yôga 
•  Informática 
•  Educação Ambiental 
•  Grupo Jovem – Debate 
•  Canoa Havaiana 
•  Futebol 



SERVIÇOS A COMUNIDADE 
 
•  Atendimento Psicossocial 
•  Palestras 
•  Cursos de capacitação 
•  Grupo de Mulheres 
 
 



EVENTOS 
 •  Bloco de Carnaval 
•  Dia das mães 
•  Festa junina 
•  Dia das Crianças 
•  Saraus 
•  Rodas de Capoeira 
•  Cinema 
•  Semana do meio ambiente 
 



Voluntariado 
 

“Olá não tenho palavras para descrever o que 
estamos a sentir, mas posso dizer que estamos 
maravilhosos, esta a ser uma aventura e uma 
experiencia incrível, já nos sentimos mulheres 
de Caraiva, as pessoas fazem nos sentir em casa 
e nos entregamos de corpo e alma e este lugar 
mágico, e a estas pessoas extraordinárias, nunca 
pensamos que existisse uma iniciativa assim 
como existe na ong, as oficinas de artes e as 
crianças e jovens que as integram tem um 
potencial enorme e os professores são 
inspiradores, respiramos cultura e arte a todo 
instante e temos vivenciado tudo o que Caraiva 
tem para nos dar (temos ido ao grupo de 
mulheres de Caraiva, experimentamos e 
ajudamos as oficinas da ong, vamos ao forró, 
fomos aos pataxós e foi mágico, entre outras 
aventuras que iremos explicitar mais para a 
frente). Acabamos a semana preenchidas pelo 
amor que recebemos todos os dias e por enorme 
sentimento de gratidão por Caraíva nos ter 
“escolhido”.” 

Voluntária de Portugal:  Íris Ferreira 



CAPTAÇÃO VIA LEI ROUANET 
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LABORATORIO LABCO 
NOUS DO BRASIL LTDA 

PESSOA FÍSICA 

LUIZACRED S/A 

A Associação CARAIVAVIVA teve seu 
projeto “1º Festival de Artes de 
Caraiva”, aprovado em Agosto de 
2016 e foi enquadrando nas 
finalidades do art.1º da lei 
8.313/91 e registrado através do 
PRONAC 160424. 
 
C o m a e n t r a d a d e n o v o s 
patrocinadores foi possível realizar 
o projeto na íntegra, sendo 
necessária a sua prorrogação para 
o ano de 2018. 

 
Total captado: R$ 380.450,00 



LINKS MIDIAS 

Crianças da Caraivaviva, Caraíva, Bahia (2018) : https://youtu.be/IWYXvLpgucM 
 
Gran Circo Caraivaviva (dezembro de 2017): 
https://www.youtube.com/watch?v=6SpPLQsng00 
 
Caraivaviva, uma ONG na Bahia (2017) : https://www.youtube.com/watch?v=QweDHy1omwY 
 
Caraivaviva - Nina, 9 anos, aluna da aula de balé (2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=j_E6fkZ6b3E 
 
Caraivaviva - Festa final das aulas (2013): https://www.youtube.com/watch?v=yDztWEqDO5o 
 
Caraivaviva, dia das crianças (2011): https://www.youtube.com/watch?v=eccSsMuASdQ 




