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É uma iniciativa do Instituto Formiguinhas do Bem do Brasil (IFBB) e de uma importante rede de par-
ceiros, que objetiva acolher adolescentes, contribuindo para sua inserção produtiva, para sua forma-
ção como mulheres ativas na conquista de seus sonhos e de sua autonomia financeira.

Propósito
O foco é educar para a vida e para o trabalho, as alunas recebem orientação e adquirem conheci-
mentos e técnicas, se capacitando profissionalmente na produção de artefatos e sendo estimuladas 
para o exercício da cidadania e de atividades produtivas e empreendedoras. 

Atendimento e capacitação
A meta é garantir, a cada trimestre, 100 vagas para alunas, na faixa etária de 14 a 17 anos, com a 
realização de cursos livres, inicialmente, de Corte e Costura e de Confecção de produtos de utilidade 
em madeira e outros materiais.

As oficinas Sociocriativas são gratuitas e estruturadas com planos de aula, instrutores contratados, 
equipamentos e acesso à internet, e são disponibilizados, para cada participante, kits de ferramentas 
e materiais, passagens e lanche. 

A agenda de trabalho tem como referência o ano letivo. Os cursos são modelados com conteúdo mo-
tivacional, teórico e prático, com carga horária modular de iniciação e aperfeiçoamento, tendo como 
base, em média 40h e 60h. 

São 02 turmas por curso, com uma média de 25 alunas cada, duas vezes por semana, com uma carga 
horária de quatro horas por aula. Novas ofertas podem, acontecer, pois temos que utilizar 100% da 
capacidade instalada, mas tal fato dependerá do apoio da sociedade e da obtenção de recursos e 
parcerias.

A ação  ocorre em consonância com a Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que 
dispõe sobre Cursos Livres e Profissionalizantes, enquadrando-os na categoria de Formação Inicial 
e Continuada ou Qualificação Profissional. Está em sinergia com a qualificação da força de trabalho 
jovem e o acesso à formação para o trabalho.

Aprendizagem e Interação 
O processo de ensino é participativo e dialoga com os interesses e a realidade de cada aluna, fomen-
tando pesquisas e experiências, e o conteúdo programático conta com os seguintes objetivos: 

	Desenvolvimento da autoestima, protagonismo e autonomia das alunas; 
	Investimento nas capacidades individuais e coletivas e inserção no mundo do trabalho;
	Estímulo à frequência no ensino formal, à leitura e à inclusão digital;
	Promoção da saúde com assistência para o enfrentamento e a superação de situações de 

vulnerabilidades. 

Instituto
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Divulgação e funcionamento 
Para divulgação e apresentação do trabalho e dos resultados, o Projeto conta um endereço eletrônico 
www.formiguinhasdobem.org.br/vidativa (em construção) e está nas redes sociais. As Oficinas de 
formação funcionam na sede do IFBB, no Setor de Autarquia Norte, na região central de Brasília. 

As famílias já atendidas são contatadas pessoalmente pela Presidência do Instituto para explicar a 
iniciativa e avaliar a viabilidade de participação, priorizando-se as que têm maiores dificuldades. 

Para formalizar o ingresso das adolescentes nos cursos, é assinada uma Declaração de Autorização, pelo 
responsável, dando ciência das atribuições de cada parte, e na primeira semana do curso uma Carta 
Compromisso é redigida pela aluna.

Acolhimento, educação e crescimento pessoal
As Oficinas Sociocriativas são um espaço de aprendizagem e impulsionam capacidades, conhecimen-
tos, processos criativos e colaborativos. Ao vivenciarem os primeiros passos profissionais, despertam-
-se vocações, talentos e propósitos de vida. 

As aulas teóricas e práticas visam ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de hábitos 
saudáveis e ao domínio das técnicas de criação, pesquisa, confecção e embalagem de produtos, com 
noções básicas sobre matéria prima, design, custos, vendas e comunicação. 

Para favorecer o autodesenvolvimento das alunas, o IFBB oferece atendimento de profissionais quali-
ficados que auxiliam na avaliação e orientação psicossocial e, sempre que necessário, realiza encami-
nhamentos junto à família das adolecentes, aos serviços públicos e instituições colaboradoras. 

Para complementar essa abordagem, soma-se à essa equipe interdisciplinar um Coaching, que intro-
duz exercícios para elaboração do projeto de vida de cada adolescente. Afinal, a participação nos cur-
sos não tem um fim em si mesma, mas pretende, sim, inspirar caminhos, ser uma ponte para novos 
horizontes e melhores condições de vida e de realizações. 

Para além do domínio de diversas técnicas, as quais podem ser praticadas em casa, viabilizando 
trabalho e renda, o Programa inclui também leitura dirigida, acesso à internet e às tecnologias sociais 
e digitais, palestras sobre temas sugeridos com informações sobre serviços, negócios, programas de 
formação e de emprego para jovens aprendizes, startups e sistema de coworking e funcionamento 
de lojas colaborativas.

Amigos da Escola: uma rede solidária
A prioridade de atendimento é para adolescentes egressas da ação Amigos da Escola e o atendimento é 
realizado pelo IFBB nas comunidades do DF e entorno, cuja tradição é fornecer mensalmente cestas bási-
cas de alimentos, para cada uma das 7.500 crianças amadrinhadas e/ou apadrinhadas, na faixa etária de 4 
até os 14 anos de idade, desde 1983 ao longo de 37 anos de trabalho, fazendo uma média de 200 por ano.

No início de cada ano, as afilhadas e afilhados, acompanhados de seus responsáveis, recebem a mo-
chila e o material escolar, e no decorrer, participam de campanhas e encontros comunitários nas 
datas especiais, e por vezes podem receber auxílio em situações emergenciais. 

Tal iniciativa, atualmente denominada Amigos da Escola, escreve há muitos anos uma história de 
solidariedade, o que permite acompanhar gerações e manter vínculos, conhecendo de perto as difi-
culdades vivenciadas. 



3

E é foi justo diante da realidade dessas crianças, acompanhadas pelo Instituto na sua formação esco-
lar até sua adolescência, que o Projeto VidAtivA existe. Sua implementação visa construir alternativas 
para a continuidade de seu crescimento pessoal e de sua formação profissional, por vezes interrompi-
dos ou prejudicados por uma gravidez precoce, por situações de risco social, negligências e violências. 

A estratégia é efetivar uma gestão participativa, envolvendo os beneficiários desde o início, com  
sensibilização, acolhimento, organização do projeto, pesquisa, exposições e comercialização. É mister 
construir uma relação horizontal, pautada no respeito à autonomia e no constante reforço ao prota-
gonismo e empoderamento pessoal e coletivo. 

Conexão VidAtivA: 
atitude de compromisso e de investimento em meninas adolescentes 
O Projeto nasce do compromisso da líder do IFBB e de um grupo de colaboradoras, empenhadas em 
estimular a continuidade e qualidade da formação pretendida, com o desenvolvimento de perspecti-
vas profissionais no presente e no futuro dessas meninas, as quais devem estar comprometidas com 
o aproveitamento e a frequência nos cursos e no ensino formal.  

A estratégia foi sensibilizar e conseguir parcerias que contribuem para a implantação e o funciona-
mento das Oficinas Sociocriativas, e a rede vem crescendo. São colaboradoras(es), voluntárias(os), 
lideranças comunitárias e sociais, empresários e empresárias que, com doações mensais ou de equi-
pamentos e materiais, possibilitam as ações de acolhimento e educação de adolescentes.

Os produtos com qualidade serão comercializados com preços acessíveis, pois as técnicas de corte e 
costura, e outras aplicadas, também utilizam material que pode ser reciclado, barateando seu custo 
final, e sabemos que o planeta agradece. A venda dos produtos criados busca obter real viabilidade 
de mercado, divulgando e ressarcindo, em parte, a manutenção do Projeto.

Para garantir e ampliar o atendimento e a maior sustentabilidade da iniciativa, pois há uma enorme 
demanda por cada vaga nas Oficinas, o Instituto Formiguinhas do Bem do Brasil busca emendas par-
lamentares, e busca outros financiamentos nas instâncias afins, estando credenciado no Conselho de 
Proteção e Promoção dos Direitos da Crianças e do Adolescente do DF, importante requisito para se 
qualificar nos editais públicos e privados, e programas de governo afins, e ser destinária de fluxo mais 
regular de investimentos sociais e de formação para o trabalho.

 Outras parcerias alinhadas são as escolas de ensino superior, como a UNB, e entes especializados 
nesse campo, como os Institutos de Formação Federal, Escolas Técnicas e o Sistema Sesi – Senai, Sesc 
– Senac, dentre outros.

Produtos sociais e ecológicos
A identidade, as características e a qualidade dos produtos VidAtiva confeccionados trazem um im-
portante selo ecológico e social. A linha de produção   adotada, com peças, acessórios úteis e brindes, 
produzida nos cursos de iniciação e de aperfeiçoamento, têm nas Sacolas para compras de mercado 
seu “carro chefe”. 

Tal decisão ocorre tendo em vista a legislação atual que determina a proibição do uso de sacos de 
plásticos pelos supermercados e outros estabelecimentos, até 2022, o que evidencia uma demanda 
crescente de embalagens reutilizáveis, criando uma significativa oportunidade de negócio. 
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Reconhecimento e vínculo à Rede VidAtivA
As alunas, por meio dos primeiros passos profissionais, despertam suas vocações e seu autodesen-
volvimento, pois são sujeitos de suas histórias de vida, e refletem sobre a diferença entre limites e 
escolhas, sendo motivadas a valorizar e construir um projeto de vida.   

Tendo como inspiração os mecanismos da economia solidária e para impulsionar o cumprimento de 
suas responsabilidades e compromissos firmados, elas recebem uma bonificação em moeda social, a 
ser utilizada na aquisição de itens do Bazar permanente do IFBB ou ainda em eventos com parceiros.

Após sua formação, são convidadas a continuar na Rede VidAtiva e a se manterem vinculadas ao Instituto.  
Aptas e profissionalizadas, as jovens podem participar da etapa de produção e comercialização de produ-
tos, o que exige esforços para se formalizarem como Microempreendedora Individual - MEI, e estruturar 
suas condições de trabalho para participação em arranjos produtivos e criativos de geração de renda. 

Também é possível o encaminhamento para processos seletivos de postos de trabalho, estágios ou 
bolsas de estudos. Em todos os casos, interagir com as egressas é uma filosofia fundamental que 
permite avaliar resultados, informar sobre agendas e notícias de interesse, fomentar trajetórias e 
relações sociais. 

É imprescindível motivá-las para as novas conquistas e o compartilhamento, com as turmas atendi-
das, das suas trajetórias de desafios e superação, do conhecimento e das experiências obtidas, da 
cultura de solidariedade, participação e empreendorismo. 

A Rede VidAtiva fortalece elos permanentes, conectando microempreendedoras, grupos de produ-
ção, redes e coletivos que se fortalecem pelo trabalho participativo, colaborativo e inovador, articu-
lando cidadãs atuantes na vida econômica, social e cultural do País.

Adesão aos ODS e consumo responsável 
O objetivo é consolidar gradativamente uma estrutura com escala de produção comercial, com a ven-
da de produtos na sede do Projeto, nos estabelecimentos de alimentos, em outros locais presenciais 
e pela internet, fidelizando produtores, consumidores e apoiadores. 

O cliente que adquire um produto VidAtiva investe na educação de meninas que precisam  vencer 
fragilidades e vulnerabilidades por meio de oportunidades educativas, e ao mesmo tempo impulsiona 
o consumo consciente na sociedade com a adesão à Campanha Mundial para substituição dos tradi-
cionais e poluentes sacos plásticos utilizados pela maioria da população por sacolas criativas e  outros 
produtos de utilidade. 

Todo o ciclo proposto está em sintonia com a pactuação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável – ODS: Agenda 20-30, aprovada pela Assembleia dos 193 países que integram o sistema da 
Organização das Nações Unidas – ONU, onde se destacam os Objetivos nº 01 “Acabar com a pobreza 
em todas as suas formas e em todos os lugares” e o nº 07 “Alcançar a igualdade de gênero e empo-
derar todas as mulheres e meninas”.

Visão de Futuro
Um dos pilares do VidAtiva é efetivar um espaço de trabalho permanente, uma escola de ação con-
tinuada, que consolide oportunidades para despertar e conectar jovens e construir uma rede de 
aprendizes, de alunas formadas e grupos beneficiados, potencializando e reciclando vidas, cuidando 
das pessoas e do planeta.
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Universo VidAtiva
Formação cidadã para o trabalho e a geração de renda. 

Participação em cursos livres de iniciação e aperfeiçoamento.

Desenvolvimento pessoal e protagonismo social.

Investimento em capacidades individuais e coletivas.

Palestras, vivências e orientação sociopsicológica.

Estímulo à leitura, à qualificação no ensino formal e a inserção digital.

Estudos e pesquisas sobre arte, cultura, design , tecnologias e inovação.

Informações sobre direitos sociais, previdenciários, trabalhistas e segurança financeira. 

Políticas de promoção e proteção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens.

Saúde da mulher, autoestima e prevenção de doenças. 

Inserção em processos e arranjos produtivos, criativos e solidários.

Ingresso no mercado de trabalho ou em empreendimento individual ou associativo.

Participação na Rede VidAtiva. 

Solidariedade: a moeda do terceiro milênio 
Conheça os meios para participar da Rede VidAtivA e ser um agente ou uma empresa que transforma vidas:

	Participação nos processos de ensino/aprendizagem na condição de aluna aprendiz.

	Atuação como colaboradoras e/ou produtoras no circuito social e comercial VidAtiva.

	Contribuição financeira mensal para o custeio das passagens e lanche de cada aluna.      

	Fornecimento de material reciclável como lonas, madeiras, retalhos, embalagens, rolhas e outros.

	Doação de equipamentos, ferramentas e matéria-prima.

	Envio de informações de interesse, como atendimentos, processos seletivos, cursos e seminários  
gratuitos, financiamentos etc.

	Compartilhamento de conhecimentos, agenda de eventos e contatos do network.

	Cessão de espaços e canais para divulgação e comercialização de produtos VidAtivA.

Realização IFBB 
O Instituto Formiguinhas do Bem do Brasil é uma Instituição social, sem fins lucrativos, de interesse 
público e direito privado, com a data forma de criação desde 2018, quando se credenciou como pes-
soa jurídica. Contudo, sua atuação ocorre desde meados dos anos 90, quando iniciou, à época, a rede 
de padrinhos das crianças, que necessitavam de auxílio e apoio para a sua formação escolar. 

Desde então, assumiu a manutenção dessa iniciativa, atualmente batizada de Amigos da Escola, e que 
conta com inúmeras e motivadoras histórias de sucesso. Diante da realidade das famílias atendidas, que 
vivem há gerações na linha da pobreza, e com a experiência adquirida, surgiu o desafio sobre o que fazer 
em relação às dificuldades vividas por muitas meninas adolescentes, algumas vítimas de diversos tipos 
de violência, em territórios carentes de políticas públicas, segurança e com baixa mobilidade social. 
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Com firme propósito social e atitude de compromisso, o IFBB empreendeu como nova frente de 
atuação o Projeto VidAtivA, que de imediato teve a aprovação e o incentivo do grupo de Diretores e 
Conselheiros do IFBB, os quais são voluntários e não recebem remuneração, em conformidade com a 
legislação e o Estatuto e Regimento do IFBB e de uma rede de lideranças sociais que contribuíram na 
proposição e implantação do espaço e estrutura das Oficinas.

Fale conosco e acesse:

Contribua com doações, aquisições de produtos e outras participações:
INSTITUTO FORMIGUINHAS DO BEM DO BRASIL 
CNPJ 31.518.788/0001-56 (sem fins lucrativos) 
Banco do Brasil 001
Agência 3476-2 
Conta corrente 30.566-9

+55 (61) 98298-1219
@formiguinhasdobemdobrasil 
formiguinhasdobemdobrasil@gmail.com 

Visite as Oficinas:
SCN Edifício Central Park Loja 30 - Térreo - Brasília-DF CEP 70.719-0


