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A Fundação Xuxa Meneghel

E assim o fez. O lugar escolhido para fundar a 
instituição foi a região de Pedra de Guaratiba, 
na Zona Oeste do Rio de Janeiro - área com um 
dos menores IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) da cidade. 

A inauguração da Fundação Xuxa Meneghel 
aconteceu no dia 12 de Outubro de 1989, 
propositalmente no Dia das Crianças. E a partir 
dali não parou mais. Dentre os vários projetos 
criados e apoiados pela Fundação, desde a sua 
abertura, destaca-se o movimento Acorda Pedra 
realizado em 1990. A iniciativa da mobilização 
era voltar as ações da instituição para a 
comunidade e, assim, entender o que se passava 
na vida dos moradores de Pedra de Guaratiba, 
o que eles pensavam e precisavam. Em função 
dessa mobilização feita juntamente com a 
comunidade alguns anos depois várias melhorias 
já podiam ser notadas. 

Entre os anos de 2001 e 2006 a Fundação 
Xuxa participou da criação do NUDECA (Núcleo 
de Defesa da Criança e do Adolescente de 
Guaratiba), voltado à proteção e promoção dos 

direitos das crianças e adolescentes. Além dessa 
iniciativa, a instituição organizou também um 
projeto semelhante ao Acorda Pedra para aproximar, 
conhecer e motivar a juventude da Pedra de 
Guaratiba. O nome, sob inspiração do anterior, era 
A Cor da Pedra. Desse encontro surgiram os cursos 
profissionalizantes realizados na Fundação como 
o Comer, Trabalho e Prazer – para capacitação na 
área da gastronomia –, Pré-Vestibular Comunitário, 
cursos de Inglês e Informática, A Cor da Arte e Pé 
na produção – com foco no estímulo ao talento 
artístico –, dentre outros.

Com o acúmulo dessa experiência de trabalho 
em rede, em meados de 2005 a instituição 
começou a se envolver efetivamente em 
iniciativas para influenciar nas políticas públicas 
em nível nacional. Por isso, uma empreitada 
muita importante na história da Fundação Xuxa 
Meneghel, por seu alcance e amplitude, foi fazer 
parte da Rede Não Bata, Eduque!  A Rede tem 
como objetivo fazer a sociedade refletir sobre o 
uso da violência na educação e a prevenção da 
mesma contra crianças e adolescentes.

A inspiração de criar uma fundação que promovesse esse cuidado às crianças  
nasceu de um encontro da fundadora, Maria da Graça Xuxa Meneghel,  
com uma senhora que cuidava de meninas e meninos na região da Pavuna. 

Após a gravação de um especial do Xou da Xuxa, a senhora abordou Xuxa e  
pediu que fosse à sua casa conhecer as cerca de 80 crianças que lá moravam.

No momento em que Xuxa chegou àquela residência percebeu que precisava  
fazer algo para retribuir o carinho que sempre recebeu das crianças. 
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A Fundação Xuxa Meneghel

Em 2014, Fundação Xuxa Meneghel comemorou uma 
grande vitória nessa área após anos de trabalho em  
parceria com instituições e movimentos sociais:  
a aprovação da Lei Menino Bernardo, que garante o  
direito de educação sem castigos físicos ou qualquer  
tipo de violência às crianças e adolescentes do Brasil.

Nesse tempo todo investiu em diversas ações e projetos. 
Criou o Show Natal Mágico - O Direito das Crianças a  
ter Direitos Iguais, o Projeto +Criança na Rio + 20 que  
deu origem à Rede +Criança constituída por meninos e 
meninas das diversas regiões brasileiras que desenvolvem 
ações para uma vida sustentável, dentre outros.

Hoje, a Fundação Xuxa Meneghel reflete da Pedra de 
Guaratiba para o Brasil o trabalho de transformar a 
história de crianças, adolescentes, jovens e adultos para 
que vivam em um ambiente no qual seus direitos sejam 
respeitados e suas oportunidades se multipliquem.

A Fundação tem por finalidade realizar ações assistenciais 
através de atividades socioeducativas, esportivas, 
culturais, artísticas, ambientais e de promoção, defesa e 
proteção de direitos humanos de crianças e adolescentes, 
sem discriminação de etnia, gênero, orientação sexual ou  
religiosa bem como a pessoa com deficiência.

PrincíPios institucionais
• Promoção e defesa dos direitos humanos 

• Participação infantojuvenil  

• Convivência familiar e comunitária 

• Práticas e atitudes sustentáveis
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A Fundação Xuxa Meneghel

Contribuir para a proteção 
integral de crianças e 

adolescentes que têm seus direitos violados 
e ameaçados, por meio do desenvolvimento 
e da disseminação de modelos e propostas 
de promoção e garantia desses direitos para 
crianças e adolescentes da região de Guaratiba 
e do apoio a organizações e profissionais que 
atuam no campo da infância e adolescência e 
dos direitos humanos.

Ser referência nacional de 
trabalho social na área da infância e da 
juventude, assumindo um compromisso 
com a garantia dos direitos humanos e o 
desenvolvimento local.

Visão

Missão

Mais de  
150.000  
pessoas 
atendidas 
por meio das 
nossas ações 
em Redes e 
Campanhas 
Nacionais. 

 IMpACtos /AtEndIMEntos 

Mais de 
200.000 
atendimentos  
em quase  
3 décadas da 
Fundação.

Mais de 
15.685 
crianças, 
adolescentes 
e jovens 
atendidos.

Mais de 
10.000 
jovens e adultos 
atendidos nos 
projetos de 
linguagens 
artísticas, 
culturais e 
esportivas.

Mais de  
5.000  
jovens e 
adultos 
formados em 
cursos de 
qualificação 
profissional;

Mais de  
500  
jovens e 
adultos 
alfabetizados 
em cursos de 
aumento de 
escolaridade;
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programa de Ações  
socioeducativas



Desenvolver ações que favoreçam a construção 
de um ambiente democrático e participativo, 
esse é o objetivo do Programa de Ações 
Socioeducativas. 

Com metodologia inspirada no modelo “Projeto 
de Pesquisa”, o foco do programa está na 
pesquisa, descobertas, superação de desafios 
e na manutenção das relações interpessoais 
positivas e saudáveis. Assim como, incentivar 
a produção de conhecimento por parte da 
comunidade institucional, a valorização da 
educação continuada de todos os educadores e 
educandos, o desenvolvimento de habilidades 
para lidar com as diferenças e, com isso, 
provocar mudanças críticas atitudinais, 
procedimentais e conceituais em si e no público 
atendido. 

As ações socioeducativas na Fundação Xuxa 
ocorrem no contraturno escolar e buscam 
reconhecer as habilidades e potências das 
crianças e adolescentes, contribuindo para a 
elevação da autoestima e práticas mais positivas 
nos espaços sociais que eles frequentam, em 
especial, na família e escola.   

Em 2017, a Fundação Xuxa Meneghel ao 
desenvolver suas atividades socioeducativas 
contribui em diminuir a evasão escolar e valorizar 
o potencial crítico e criativo do seu público, 
para que o mesmo tenha atitudes mais positivas 
e participativas. Afinal, criança empoderada é 
sinônimo de criança autônoma e protegida!

2017: 
os projEtos soCIoEduCAtIvos 

oFErECIdos às CrIAnçAs E 

AdolEsCEntEs ForAM: 

Conectados com o Brincar (4 a 6 anos): 

Alfabetização digital e valorização do Brincar;

Aculá (7 a 14 anos):  

arte, cultura e lazer;

+ Criança (7 a 14 anos):  

laboratório interno inspirado no projeto  

inicial inaugurado no Evento Rio + 20; 

Canto Coral e Zumbido (7 a 14 anos):  

canto e experiências sonoras; 

IPPI (7 a 14 anos):  

incidência política e participação  

infantojuvenil; 

Práticas Esportivas e Jogos Populares  

(todas as idades):  

atividades corporais no campo,  

quintal e piscina.

A Fundação Xuxa Meneghel 
desde 1989 oferece ações 
socioeducativas para crianças 
de 7 a 14 anos.

Em 27 anos de atuação, suas 
práticas foram constantes 
atualizadas a partir do 
cenário externo político-social, 
principalmente, o que tange 
a garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes.
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Projeto Conectados  
com o Brincar 
Com encontros realizados três vezes por semana, 
no período da tarde, o projeto Conectados com o 
Brincar tem como objetivo estimular as crianças a 
reconhecerem seu próprio corpo, suas habilidades 
psicomotoras e intelectuais.

Organizadas em dois grupos, em 2017, as 30 
crianças, de 04 a 06 anos, participaram das 
oficinas de informática que promovem a inclusão 
e alfabetização digital. Nesse ano, o projeto foi 
patrocinado pela ONG Save The Children, sendo 
possível a sua ampliação para os dois grupos. 

Como metodologia, foram utilizadas diferentes 
ferramentas que contribuíram para o 
desenvolvimento do trabalho: oficina para  
construção de brinquedos sustentáveis, materiais 
didáticos para pesquisas (jornais, revistas e  
internet), contação de histórias e atividades externas. 

As ações realizadas contribuíram para o 
desenvolvimento saudável das crianças, para 
o aperfeiçoamento da coordenação motora, da 
capacidade de atenção e concentração, além de 
reduzir o estresse cerebral tóxico das crianças 
e estimular a criatividade. As crianças também 
desenvolveram- se, de uma forma surpreendente, 
com relação ao uso das tecnologias digitais utilizadas 
no projeto. Todas se divertem com os desafios. 
Verdadeira brincadeira que ensina e transforma!

No mês em que o Direito ao Brincar é 
valorizado, o grupo se divertiu com a corrida 
do saco, dança da cadeira, corda, futebol 
na quadra, jogos, amarelinha e na casinha 
de bonecas. Além de terem sido desafiados 
em jogos que estimulam o raciocínio lógico 
como, as crianças participaram de Roda de 
Diálogo onde discutiram sobre as brincadeiras 
tradicionais e as novas tecnologias: estariam 
os aparelhos eletrônicos ajudando ou 
prejudicando o brincar? 

Na Semana Mundial do Brincar, as crianças 
também se divertiram com a nova cama 
elástica feita com pneus reciclados! 
Elas participaram de todas as etapas de 
construção do brinquedo sustentável, 
entendendo, assim, a importância da 
reciclagem e aproveitamento de materiais. 

Ah, recebemos uma visita do Xuxucão que fez 
as crianças remexerem o corpo e perceberem 
os movimentos através da brincadeira.

Semana Mundial do Brincar 
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uma criança para a outra, ao final, uma grande 
“teia de conexão” foi formada, representando 
a importância de estarmos conectados. Seja 
pela escola, família ou comunidade, integramos 
uma rede de relações! Nesse tema, foi destaca 
a importância da convivência positiva entre as 
pessoas. No forunzinho mensal, as crianças 
apresentaram essa atividade para todos. 

A Teia da Aranha 
Além de demonstrar as 
conexões, a atividade 
Teia da Aranha mostrou 
quão intensas são as 
relações familiares 

Acolhimento e Identidade:  
ser diferente é normal 
No período de acolhimento do grupo, realizamos 
atividades de interação, identificação e 
reconhecimento entre as crianças. Por meio 
do livro “A menina bonita do laço de fita”, 
abordamos as diferenças físicas e emocionais 
de cada um. Ao final, refletimos sobre como 
as diferenças são enriquecedoras e possuem 
um significado cultural. No laboratório de 
informática, as crianças desenharam seu 
autorretrato no computador e exercitaram o tema 
“Ser Diferente é Normal”.

Essa ação chegou à Escola Municipal Eliza 
Daltro, onde as crianças do projeto estudam, 
com a contação da história “Menina Bonita do 
Laço de Fita”, oficina de dedoches e muita 
diversão!

Conexões 
A atividade gerou reflexão sobre como 
as pessoas se conectam umas com as 
outras e a importância desta conexão 
para o desenvolvimento da sociabilidade. 
Utilizamos um rolo de barbante e 
orientamos as crianças a falarem o nome, 
a idade e o que mais gostam e o que pode 
melhorar no projeto. A partir da resposta 
de cada um, o rolo de barbante passava de 

e sociais, mostrando as diferentes formas de 
relações existentes e como elas estão ligadas ao 
que vivemos. 

Estimulando o uso das tecnologias digitais, no 
computador, as crianças desenharam uma teia 
afetiva das relações. Na teia, cada criança foi 
convidada a desenhar sua família, amigos e 
pessoas de referência. A atividade incentivou a 
convivência familiar e comunitária saudável e 
foi um meio de observar o desenvolvimento da 
coordenação motora e alfabetização digital das 
crianças. 

Feijões
No mês de outubro, as crianças construíram o 
pé de feijão afetivo, um instrumento pedagógico 
que serviu para as crianças mapearem os 
espaços que mais gostam na instituição.  De 
forma lúdica, foi feita a contação da história 
“João e o Pé de Feijão”, em seguida, as crianças 
desenharam os lugares da Fundação que mais 
gostam. No computador, elas pesquisaram 

diferentes tipos de feijões, sua plantação 
e colheita. Em seguida, as crianças 

plantaram sementes de feijões e 
cenouras nos espaços institucionais 
selecionados. E, para fechar o ciclo, as 
crianças participaram de uma oficina 
culinária e fizeram um gostoso bolo 
de feijão! 
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Projeto Aculá 
Dialogando com diversas linguagens artísticas 
e culturais, em 2017, o projeto ACULÁ (Arte, 
Cultura e Lazer) teve como objetivo pesquisar, 
localizar e catalogar artistas e lugares culturais 
da comunidade. 

O projeto pretende que as crianças se 
reconheçam como produtores e praticantes 
de cultura, além de incentivar que apreciem 
e zelem pela história, memória e patrimônio 
material e imaterial local, estimulando ações 
coletivas por meio de linguagens artísticas nos 
espaços em que convive. 

O Aculá é organizado em dois grupos, com 
cerca de 40 crianças e adolescentes de 7 a 14 
anos. Os encontros são realizados duas vezes 
por semana no turno da tarde, suas atividades 
são realizadas de fevereiro a dezembro, no 
espaço Arte, Cultura e Gastronomia, situado 
nas dependências da Fundação Xuxa. 

Em 2017, as crianças foram divididas em 2 
grupos: o “Tem Arte Aqui!” sobre os artistas 
locais e o “Pé na Pedra” sobre os lugares 
históricos e culturais da comunidade. O 
caminho foi valorizar o que é produzido na 
comunidade pelos artistas locais, estimulando 
o pertencimento cultural das crianças. É 
importante que elas conheçam ou reconheçam 
as expressões artísticas e culturais da região, 
para que tenham a consciência e o sentimento 
de preservação da sua história e memória. 

Festejos Culturais
Pesquisando as festividades e tradições, as crianças 
conheceram a Banda da Pedra, outro importante 
patrimônio cultural do bairro. 

No projeto “Tem Arte aqui!”, o mote da pesquisa 
foram as perguntas: quais artistas o grupo gostaria de 
conhecer? Quais trabalhos deles serão escolhidos para 
aprofundamento? Já no projeto “Pé na Pedra”: quais 
locais gostariam de visitar? Qual a importância desses 
locais para a comunidade? 

No momento dessas escolhas, foi possível conversar com 
as crianças sobre as diferenças entre arte, artesanato 
e artesão. E, também sobre as múltiplas linguagens 
artísticas: dança, música, gastronomia, poesia e etc. 

O Carnaval foi uma das manifestações culturais 
pesquisadas pelo Aculá. Pesquisar a festividade foi 
uma oportunidade de recuperar memórias, recordar 
os blocos de carnaval, suas histórias e fundadores, 
além de identificar na comunidade personagens 
importantes na construção do tradicional 
Carnaval local. Com alegria, abrimos os festejos 
na comunidade com o “Bloco da FXM”, formado 
por crianças, adolescentes, jovens e famílias 
participantes da Fundação!

O aniversário de Guaratiba foi outra grande 
oportunidade de revisitar as memórias populares, 
conhecer edificações históricas e saber sobre a 
cultura local. 
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Mapa Afetivo de Guaratiba
Fizemos uma reflexão: quais seriam 
os objetivos de tanta pesquisa, de 
tanto conhecimento? Partindo dessa 
reflexão, o grupo decidiu que o 
conhecimento fosse compartilhado 
por meio de um mapa. Não um 
mapa comum, um mapa que 
cumpre a função de informar, de 
localizar e, também, agregar afetos. 
Assim, surge a ideia de compor o 
Mapa Afetivo do bairro!

O uso da técnica do mapa afetivo tem 
a intenção de fazer um retrato sobre o 
lugar, território e a realidade em que 
estão inseridos, para relacionar os 
espaços que formam as redes locais 
e que revelam a nossa identidade e 
contam a nossa história. A ideia do 
mapa afetivo vem do entendimento 
de território e de lugar como espaço 
do cotidiano, vivo, pulsante, em 
constante transformação. O espaço 
de levar a vida. 

O ponto de partida foi o mapa 
oficial da Pedra de Guaratiba: as 
crianças localizavam lugares de 
referência e faziam marcações 
no mapa. Em seguida, utilizando 
imagens dos pontos turísticos, 
dos artistas locais e suas obras, 
elas refizeram o mapa, destacando 
elementos que fazem parte da 

cultura da Pedra. 

Para que o mapa tivesse um caráter 
afetivo, revisitamos as memórias 
e sentimentos despertados nas 
incursões comunitárias. O que 
sentiram? Que lembranças guardam 
do local ou artista que conheceram? 

A função de mapear se misturou 
a função de contar a história 
da região. Refletir sobre o 
conhecimento adquirido deu 
as crianças e adolescentes o 
protagonismo necessário para 
que se tornem agentes de 
transformação. Dividir com a 
comunidade o que aprenderam fez 
as crianças pensarem o seu lugar 
na comunidade e despertou neles o 
senso de preservação.

“O mapa afetivo foi divertido, 
foi legal conhecer os lugares. 
Sempre ia ao posto de saúde 
com a minha mãe, mas só 
conhecia a parte que fica os 
pacientes e não a parte dos 
médicos. Podemos ver tudo por 
dentro e isso foi muito legal. 
Agora sei a importância dele pra 
Pedra, e que o posto de saúde 
Alvimar era daqui”. 

Gabriel Douglas, 11 anos.
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Projeto + Criança 
Nos últimos quatro anos, a Fundação 
aposta na Pedagogia de Projetos como 
metodologia para desenvolver suas 
atividades socioeducativas, pelas 
múltiplas possibilidades que oferece 
quando privilegia a participação 
infantojuvenil, um dos importantes 
princípios institucionais. 

O +Criança é constituído por 30 crianças 
entre 7 e 14 anos, o projeto pensa 
sustentabilidade em seu conceito mais 
amplo, engloba a natureza e as relações 
humanas, valorizando a cultura local, 
fortalecendo a identidade individual 
e coletiva, bem como o potencial de 
incidência e intervenção das crianças nas 
questões comunitárias. 

Práticas Sustentáveis: 
Sustentam a Vida 
Durante este ano o Projeto +Criança, através 
da pesquisa “Praticas Sustentáveis: Sustentam 
a Vida”, deu continuidade ao sistema de 
compostagem, horta, captação de água da chuva 
e coleta de óleo doméstico, a fim de desenvolver 
com as crianças e adolescentes questões amplas 
para uma vida sustentável. 

Tivemos como meta o desenvolvimento das composteiras com 
aceleração dos resíduos orgânicos, folhas e sobras de alimentos. 
Essa meta só foi alcançada devido à participação direta das 
crianças e adolescentes, fazendo com que este sistema fosse 
cada vez mais divulgado, na comunidade, nas escolas e nas 
instituições parceiras. 

“Eu gosto de falar sobre a compostagem, para 
as pessoas que vem nos visitar e conhecer as 
composteiras” 

Rafaela Virgílio – 12 anos. 

Devido ao resultado positivo de compostagem, 
começamos a receber grupos interessados em conhecer e 
aprender sobre o nosso sistema, para replicarem em seus 
espaços, com intuito de diminuir os resíduos orgânicos, 
transformando em composto e evitando que este 
material fosse descartado nos aterros sanitários. 

As primeiras foram às escolas: Colégio 
Estadual Bangu, Colégio Estadual Hebe 
Camargo. Depois os moradores das regiões 
de Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Santa 
Cruz, Vila da Penha, Duque de Caxias e 
instituições, como: FIOCRUZ Mata Atlântica, 
Ação da Cidadania, Sitio do Claudemar 
em Nova Friburgo; Reserva Biológica de 
Guaratiba; Centro de Atendimento Comunitário 
em Coelho da Rocha e São João de Meriti.       

Como consolidação desse trabalho, 
podemos destacar o resultado 
da análise do composto 
FXM.
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Fórunzinho ambiental
No mês do meio ambiente, a Fundação Xuxa 
Meneghel não poderia deixar de promover 
uma mobilização com toda a comunidade de 
Guaratiba/RJ. E por isso, a FXM reuniu cerca 
de 170 pessoas na Praça São Pedro – Pedra de 
Guaratiba – para chamar a atenção da população 
local com o 1º Fórunzinho Ambiental.

O evento foi realizado no dia 05 de junho, data 
em que é celebrado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, com todos os projetos institucionais 
da Fundação com a intenção de integrar todos 
por um único objetivo: a preservação do nosso 
planeta Terra. A partir desse pensamento, as 
crianças e adolescentes da Fundação realizaram 
um espaço de reflexão e trocas de experiências 
com apresentações culturais, rodas de diálogo 
sobre a situação do Píer e da Baía de Sepetiba – 
cenário do encontro – e muita incidência política 
através da arte.

Oficina de compostagem, construção de 
brinquedos com sucatas, de cartazes e desenhos 
temáticos, contação de histórias e jogos 
educativos sobre a fauna e flora locais, conversa 
sobre saúde oral e visitas de reconhecimento 
guiadas pelo Grupo Ecoação foram algumas das 
atividades propostas ao longo de toda uma tarde 
de aprendizados.

Dentre essas experiências vividas pelas crianças, 
uma que chama muito a atenção delas é a situação 
degradante do píer próximo à Igreja do Desterro 

“É muito abandono. As madeiras estão podres, tem 
lixo no mangue e a gente pode cair e se machucar 
se pisar lá sem cuidado”, conta a menina.

Como o trabalho da Fundação Xuxa Meneghel é 
pautada na defesa e garantia dos direitos infanto-
juvenis, a instituição desenvolve, juntamente às 
crianças e adolescentes, um Fórunzinho ao final 
de cada mês. Esse, realizado no Dia Mundial do 
Meio Ambiente, teve uma temática toda voltada ao 
cuidado com as relações humanas e a natureza, que 
ajudam na construção de uma noção coletiva de 
busca pelo bem viver.

(tombada como patrimônio histórico e cultural 
da cidade do Rio de Janeiro). Hellen Vitória, 09 
anos, integrante do Projeto de Incidência Política e 
Participação Infanto-juvenil – IPPI demonstra sua 
indignação com o estado do local que deveria ser de 
lazer para a comunidade.
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Feira Viva Melhor
Mês de Setembro, início da Primavera, 
celebração pelo Dia Mundial da 
Árvore e Nacional da Amazônia e a 
Fundação Xuxa Meneghel não deixaria 
nenhum desses momentos importantes 
passarem em branco. Na reunião de 
todas essas comemorações, a FXM 
promoveu mais uma edição da Feira 
Viva Melhor, nos dias 20 e 21, para 
repensar maneiras de bem viver com o 
corpo, a mente e o meio ambiente.

Duas datas reservadas para um público 
disposto a aproveitar tudo que a Feira 
ofereceu. Diversas atividades rolaram 
nos dois dias com o intuito de integrar, 
ainda mais, crianças, adolescentes, 
jovens e adultos a questões ambientais, de 
saúde, de novas relações para uma vida melhor, 
uso integral de alimentos, plantios nos quintais, 
aos saberes tradicionais das plantas medicinais, 
(alimentação saudável), política, artes, educação 
positiva, esportes e lazer.

Grande parte das oficinas disponibilizadas no 
evento já faz parte do dia a dia da Fundação. 
Elas foram pensadas para mostrar ao público 
externo, que veio participar da Feira, como é 
possível praticar o bem viver sem precisar de 
muito tempo ou recursos financeiros, como 
explicou o Educador Físico da FXM, Luiz Geovani 
Melo, durante a oficina inaugural “Cuidando do 
corpo”.

“Essa atividade é para vocês verem como dá para 
se exercitar, cuidar do corpo, da mente, da saúde 
sem usar a desculpa de que não tem tempo ou 
dinheiro para isso. São cinco minutinhos que 
vocês reservam no dia para buscar uma vida mais 
saudável de acordo com o ritmo e a disposição 
de cada um. É só começar com calma, 
devagarzinho”, disse Geovani, estimulando os 
participantes a buscarem equilíbrio em suas 
rotinas.

No total, mais de 500 pessoas passaram pela 
Feira Viva Melhor e puderam vivenciar – e trocar 
– muitos saberes.

Dentre as diversas atividades oferecidas ao 
longo dos dois dias, percebeu-se a entrega na 

participação nas vivências culinárias, 
nas trocas solidárias de roupas, 
acessórios, livros, etc. trazidos pelos 
participantes (e de venda dos produtos 
agroecológicos), com os animais do 
Parque Chico Mendes, rodas de diálogo 
sobre Educar sem Violência com os 
adolescentes do projeto De Jovem 
pra Jovem e as cuidadoras do Projeto 
Entrelaços, agroecologia, oficina 
sobre saúde oral, visitas guiadas pelos 
espaços de práticas sustentáveis 
(compostagem, horta, captação de 
água da chuva, coleta de óleo e coleta 
seletiva) e com as oficinas de fotografia 
– “O que meus olhos veem?”.

A feira é uma reedição de 1991 e que 
acontece pelo segundo ano consecutivo na 
Fundação Xuxa Meneghel. O envolvimento de 
muitos na realização da iniciativa é inspirada no 
potencial verde, ecológico e de riquezas naturais 
da região de Guaratiba. Desde aquela época, 
a instituição mantém a prática de desenvolver 
oficinas direcionadas ao cuidado com o meio 
socioambiental e incentivar a implementação 
de tecnologias sociais. Reviver essa idéia tem o 
propósito de demonstrar o quanto é necessário 
conhecer, olhar e cuidar do lugar que vivemos e 
do nosso corpo com mais consciência e atenção. 

Essa ação é realizada na comunhão de diferentes 
projetos da instituição, aberta à comunidade 
e para as instituições de saúde, movimentos 
comunitários e grupos ambientais. 
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Projeto Canto Coral 
O Projeto de música - Canto Coral e Zumbido - 
é uma iniciativa da Fundação Xuxa Meneghel, 
apoiado pelo Instituto Helena Florisbal, que 
traz um repertório amplo, privilegiando a 
música popular brasileira. Traduzir princípios 
institucionais como a defesa pela garantia 
de direitos infantojuvenis, contribuir para o 

desenvolvimento integral e 
livre de violências na infância 

e adolescência e sensibilizar 
para atitudes responsáveis como a 

sustentabilidade do planeta são alguns dos 
temas trabalhados e incentivados junto às 
crianças que participam do projeto. 

O objetivo é contribuir através da linguagem 
musical expressa na atividade do canto coral, 

para o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes, reverenciando valores culturais 
(em especial da cultura brasileira), difundindo o 
senso estético e a expressividade, trabalhando o 
sentido de parceria e cooperação.

O Canto Coral torna-se, dentre outras 
especificidades, um espaço de convivência 
onde estudantes podem entrar em contato com 
os seus sentimentos e o dos outros coralistas, 
acessando a esfera do sentir, tão importante 

para o fazer artístico. A música se constitui 
em uma relevante e significativa ferramenta 
de integração social. O trabalho com grupos 
vocais nas mais diversas propostas pode 
integrar pessoas (independente da origem 
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Projeto Zumbido
No início do ano, as crianças e adolescentes da Fundação 
Xuxa Meneghel receberam uma novidade: uma atividade 
denominada “Zumbidos”, que visa colocar a criança em 
contato com uma atividade instrumental. Ou seja, além 
do trabalho vocal como ferramenta de integração social 
e conhecimento de si, complementa-se com a atividade 
instrumental para produção em conjunto, englobando 
ainda mais os caminhos do fazer musical e da apreciação 
artística. O Projeto Coral, a partir daí, compôs um grupo 
de 39 crianças, sendo que 11 delas optaram pela 
atividade do Zumbidos após os ensaios do canto.

O tema inspirador “Quem canta para as crianças no 
Brasil” foi ampliado, com a pesquisa de canções de 
épocas e estilos diferentes da música brasileira dirigida 
ao público infantil. Dentro do repertório também foi 
trabalhado “o que as crianças cantam”, buscando sempre 
uma nova roupagem, além de músicas que trabalhem 
o desenvolvimento integral, livre de violências, e que 
busque atitudes responsáveis com o planeta e com as 
relações sociais.

As atividades do Zumbido foram desenvolvidas na 
pesquisa instrumental dos sons e na execução de ritmos 
brasileiros como o xote, o baião, o samba, além do pop/
rock, bastante presente na realidade musical deles. 
Além da percussão, as crianças e adolescentes travaram 
o contato com as flautas e violões, complementando o 
trabalho coral.

Todo esse trabalho de pesquisa e o contato com uma 
ampla gama de estilos, ritmos e referências da música 
brasileira contribuiu para construção de conhecimento, 
habilidades e valores para seu desenvolvimento integral.

social, faixa etária ou grau de instrução) e 
construir o conhecimento de si e da realização 
da produção em conjunto, além de influir na 
apreciação artística e na motivação pessoal.

O Projeto traz um repertório amplo, sempre 
privilegiando grandes compositores da 
música popular brasileira. As músicas 
selecionadas têm o objetivo de traduzir a 
essência e princípios do trabalho: garantir 
direitos de crianças e adolescentes, 
contribuir para o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes livre de violências, 
sensibilizar para atitudes responsáveis com 
a sustentabilidade do planeta e das relações 
sociais, baseada sempre numa cultura de Paz. 

Um trabalho de aquecimento vocal é 
iniciado através de vocalizes, jogos rítmicos e 
cânones, objetivando o autoconhecimento do 
aparelho fonador, a atenção, expressividade e 
independência. As canções são trabalhadas 
com os critérios de dicção, afinação, expressão 
musical e corporal.

Caso, a criança não consiga reproduzir 
as alturas, a correção não deve ser feita 
imediatamente, pois a exposição do erro 
diante do grupo poderá causar embaraço e 
desconforto. O melhor a se fazer é esperar 
pelo momento em que ela consiga fazê-lo. 
O Regente deve mapear o grupo e tentar 
colocar crianças que já reproduzam as alturas 
corretamente atrás daquela que esteja com 
dificuldade. 

As canções e compositores/intérpretes foram 
escolhidos e estudados pela sua relevância dentro  
da música brasileira e por estarem dentro das 
propostas desenvolvidas no ano, foram:

• trem Bala (Ana Vilela)

• Peixinhos do mar/marinheiro só  
(Folclore Brasileiro)              
• aquarela/ herdeiros do Futuro (Toquinho)

• PoutPorrit da arca de noé  
(Vinícius de Moraes)          
• o caderno (Chico Buarque)                    
• o anel (Bia Bedran)       
• xote ecológico (Luiz Gonzaga)                       
• maracangalha (Dorival Caymmi)              
• o sol (Jota Quest)                            
• trenzinho do caiPira (Heitor Villa- Lobos)               

• suPerFantástico (A Turma do Balão Mágico) 

• um novo lugar (Xuxa Meneghel)
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Projeto IPPI IPPI - 
Incidência Política 
e Participação 
Infantojuvenil 
O Projeto IPPI IPPI e IPPI IPPI UHA iniciou 
em Fevereiro de 2017 e está inserido no 
PASE – Programa de ações socioeducativas. 
O grupo se reuniu semanalmente, terças e 
quintas no horário de 13h às 16h30min, 
além de participação em atividades externas, 
eventos que estejam relacionados ao público 
infanto-juvenil. Atende atualmente 30 
crianças e adolescentes na Fundação Xuxa 
Meneghel.

A prioridade do IPPI IPPI é a participação 
integral da criança e do adolescente no 
planejamento e desenvolvimento das 
atividades, provocando o empoderamento 
dos mesmos, privilegiando vivências que 
tenham uma escuta mais qualificada e 
também seja um espaço onde possam ter 
acesso ao conhecimento de seus direitos 
e deveres e do território local em que 
vivem, e que possam multiplicar estas 
experiências para outros locais de sua 
convivência, como família, escola, entre 
outros. Além de participar efetivamente, 
o grupo passou a elaborar e organizar 
ações e eventos de mobilização voltados à 
cidadania e intervenção direta do público 

infantojuvenil, como a organização da eleição 
de representantes da Instituição, a Praça 
dos direitos e mutirões de sensibilização na 
comunidade.

O projeto é importante, pois o ato de 
participar conduz o indivíduo a uma 
consciência de si mesmo, dos seus direitos 
e de seu pertencimento a um grupo ou 
comunidade. 

Possibilitar ao público do Projeto o 
conhecimento de seus direitos e deveres, além 
de provocar a participação ativa de crianças e 
adolescentes nos espaços de controle social e 
de garantia de direitos e em sua convivência 
cotidiana como na instituição, na família, na 
comunidade e outros espaços. Participando na 
construção de um olhar crítico e questionador, 
para que saibam reivindicar seus direitos de 
maneira apropriada, sem descaracterizar suas 
idéias e ideais, fortalecendo vínculos com 
outros espaços e conhecendo novos caminhos 
para a continuidade e disseminação deste 
aprendizado.

A metodologia do Projeto se faz através do 
diálogo entre o Educador e as crianças, 
debates e discussões, produção de 
ferramentas de comunicação (Fotografias, 
noticias, vídeos...), pesquisas via internet, 
jornais e revistas, promovendo o conhecimento 
e vivência em locais importantes da cultura 
local e da cidade e a participação em 
atividades externas, para intercâmbio de 
experiências. 

 “Foi muito legal participar de um bloco de 

carnaval. Foi legal também ajudar a fazer os 

cartazes e se fantasiar do jeito que a gente quiser. 

Gostei muito e quero que tenha mais vezes.” 

Anita Pedrosa (11 anos)
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realizando poucas atividades domésticas, 
ganhando mais que suas parceiras, nos 
discursos sobre gênero, entre outras questões. 

Reforçando que para viver melhor é necessário 
um mundo mais justo, menos desigual e 
sem MACHISMO, o grupo criou a campanha: 
“Respeito SIM, machismo NÃO!” que foi 
apresentada e divulgada juntamente a 
exposição de fotos e resultados das pesquisas, 
durante os eventos institucionais do segundo 
semestre, dando um retorno para a comunidade 
de Guaratiba sobre o olha das crianças para os 
homens e mulheres Guaratibanas(os). 

“É um absurdo as mulheres sofrerem 
violência, só por ser mulher. Isso não 
pode acontecer. A gente falando sobre 
isso ajuda que o mundo tenha homens 
que respeitem.”

 Vitor Manoel, 11 anos. 

A mulher e o homem 
Guaratibano - sob o olhar  
das crianças e adolescentes
Em Março do ano de 2017, as crianças e 
adolescentes do Projeto IPPI através do 
contexto do dia internacional da mulher, 
realizaram a pesquisa “Mulher Guaratibana”, 
realizando entrevistas diretas. Nessa pesquisa 
pode-se perceber que as mulheres dessa 
região ao longo dos anos vêm desenvolvendo 
seu empoderamento feminino, mas ainda 
encontram diversas dificuldades nesse 
território, como por exemplo, são elas que 
assumem as múltiplas funções familiares, 
muitas vezes sem o apoio do companheiro e 
ainda se deparam com inúmeras situações 
vinculadas ao machismo.  

Mediante as circunstâncias citadas a cima, 
as crianças e adolescentes do Projeto IPPI 
observaram a necessidade de analisar no 
segundo semestre, o perfil sociocultural dos 
homens que vivem nesse território. Assim 
o grupo realizou a pesquisa: “Os homens 
Guaratibanos”, entrevistando cerca de 
40 homens da região e observando seus 
comportamentos no trabalho, com filhos (as), 
companheiras (os), etc. 

Após esse processo os meninos e meninas 
perceberam que muitos homens, através 
de seu contexto histórico, reproduzem 
o machismo sendo violento com suas 
companheiras, no trabalho, com a família, 

Atividade: “Se a criança 
governasse o mundo...
No mês de abril e maio, ao vivenciar e fazer uma 
correlação ao Processo de eleição de representantes 
na instituição, as crianças e adolescentes realizaram 
o projeto “Se a criança governasse o mundo...”, 
cujo objetivo era despertar nos integrantes do grupo 
o desejo por participar das decisões da cidade e a 
refletir em como estas seriam realizadas se fossem 
decididas pelo público infanto-juvenil do território 
brasileiro.

O grupo além de 
realizar debates, 
elaborou uma pesquisa 
com crianças e 
adolescentes de outros 
projetos, sobre como 
seria o mundo se 
fosse governado pelas 
crianças. O resultado 
da pesquisa junto 
ao texto de Marcelo Xavier resultou em uma linda 
apresentação de teatro: “Se a criança governasse o 
mundo...” – Apresentada na cerimônia de posse das 
meninas e meninos eleitos. 

“Se o mundo fosse governado pelas  
crianças tudo seria mais fácil.  
Os adultos complicam tudo.” 

Vitor do Carmo, 11 anos.
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Eleição de representantes
Uma das principais ações efetivas de 
participação infantil é a eleição de 
representantes e suplentes dos projetos 
socioeducativos, um processo realizado 
nos meses de Abril e Maio.

Organizado pelas crianças do Projeto  
IPPI, com apoio da equipe de educadores. 
Esse momento foi dividido em três etapas: 
Debates (conhecimento dos candidatos), 
Eleição e contagem dos votos. Esse 
processo foi importantíssimo; despertando 
nas crianças e adolescentes noções de 
cidadania, respeito à opinião do outro 
e vivenciando ações que demonstrem 
o significado da participação na vida 
familiar, comunitária e na vida política. 

Durante o ano o grupo de representantes 
que foi nomeado como “Meninos e 
meninas em ação!”, fizeram encontros 
para discutir e refletir sobre mobilizações 
dentro e fora da Instituição, levando 
suas discussões para as reuniões da 
equipe de educadores e reuniões 
gerais, a fim de ter um diálogo 
entre os funcionários e as crianças/
adolescentes. O grupo foi responsável 
pela organização dos fórunzinhos, teve 
uma forte relevância na organização dos 
eventos institucionais, mobilizando os 
demais projetos. 

Fórunzinhos
Mensalmente são realizados pelas crianças 
e adolescentes, encontros chamados de 
“Fórunzinhos”, com o objetivo de criar espaço 
para materializar e sistematizar os momentos de 
reflexão, debates e também de confraternização/
convivência dos grupos, já que nestes encontros 
também aproveitamos para celebrar os 
aniversariantes do mês. A intenção é propiciar 
um momento especial para que os grupos 
compartilhem com seus pares suas experiências 
vivenciadas no determinado período, a fim de 
um motivar e encorajar o outro ao exercício da 
democracia, onde cada um deve ser ouvido e 
respeitado nas suas diferentes opiniões e exercê-las 
de forma coletiva.

Nesse ano, essa prática se fortaleceu ainda mais, 
na medida em que as crianças e adolescentes 
se apropriaram de forma mais intensa dessa 
metodologia. Em cada assembleia os grupos 
traziam inovações e temáticas diferentes 
abordando diversos assuntos, como o extermínio 
da juventude negra, a necessidade de valorizar a 
cultura local, a preocupação com o meio ambiente, 
as dificuldades de viver em um local que possui 
atuação direta de poderes paralelos como a milícia, 
etc. Em um dos encontros as crianças tiveram a 
participação de Lindon Johnson, superintendente 
da região de Guaratiba, onde os grupos separaram 
perguntas para o gestor, realizando uma conversa 
sobre o presente e os futuros planos para a 
região, destacando as preocupações das crianças/
adolescentes com as políticas públicas locais.
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Ação comunitária
O projeto IPPI IPPI também teve sua participação 
efetiva na mobilização “Light na comunidade”, no 
dia 25 de Novembro. O evento foi uma parceria 
entre a light e a associação de moradores do Rio 
Piraquê, comunidade onde um grande percentual de 
crianças e adolescentes do projeto, mora. O objetivo 
era de dialogar com a população sobre o benefício 
da tarifa social, dicas sobre economia de energia e 
temas que afetam o dia a dia da comunidade. Na 
perspectiva de mobilizar os moradores a educarem 
o olhar para as dificuldades e potencialidades da 
região, as crianças e adolescentes levaram seus 
cartazes, o mapa afetivo que produziram e panfletos 
sobre educação sem o uso da violência. O evento 
teve uma boa receptividade do grupo, valorizando a 
sua participação e fortalecendo essa parceria.  

“Eu adoro participar desses eventos que 
eu posso falar com as pessoas sobre a 
atividade que a gente fez. Eu fico com 
vergonha, mas é legal! Esse que foi onde 
eu moro, foi mais divertido ainda”. 

Ellen Vitória, 9 anos.

Projeto Práticas Esportivas  
& Jogos Populares 
A Fundação, desde sua inauguração em 1989, 
inclui atividades físicas esportivas para seu 
público. Essa inclusão se faz pelas comprovações 
do quanto tais atividades contribuem para o 

desenvolvimento socioeducativo de crianças e 
adolescentes, e do quanto à prática, o hábito 
por exercícios físicos qualificam a vida humana, 
tornando-as, principalmente mais saudáveis.

No primeiro semestre, oferecemos para as crianças 
e adolescentes a natação e recreação aquática, 
atividade física no meio líquido, com o objetivo de 
trazer ao “ser” benefícios físicos, gerando prazer e 
satisfação. Seja na hidroginástica, natação, recreação, 
as atividades na piscina tornam-se divertida, nela 
adquirimos uma nova percepção do nosso corpo, 
proporcionado uma experiência totalmente nova. 

Proporcionar vivências motoras, além da 
cultura corporal do desporto, contribuindo no 
desenvolvimento dos domínios cognoscitivos, 
psicomotores e afetivos, com foco na 
valorização do trabalho em equipe, na busca 
de um cidadão responsável socializado e 
participativo por toda a sua vida. 

Democratizar o acesso ao esporte de 
qualidade, como forma de inclusão social, 
contribuindo para a efetivação dos direitos 
e construção da cidadania das crianças/
adolescentes.
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Torneio de Futebol IFPS
Realizado em parceria com o Instituto Floriano 
Peçanha (IFPS), o primeiro torneio de futebol 
temático sobre a Consciência Negra ocorreu no 
dia 30 de novembro nos espaços da Fundação. O 
evento marcou a finalização do projeto “Práticas 
Esportivas e Jogos Populares”, onde além do 
torneio ocorreram apresentações de percussão 
e capoeira. Com a participação de 11 equipes, 
divididas em duas categorias: de 7 a 10 anos de 
e de 11 a 15 anos de idade. A Fundação Xuxa 
Meneghel participou com uma equipe em cada 
categoria, onde ficamos com o terceiro lugar na 
categoria de 7 a 10 anos e fomos eliminados na 
primeira rodada na outra categoria. Acima de 
tudo, o evento levou uma interação e socialização 
de todas as crianças/adolescentes elevando 
o respeito sobre as diferenças em busca da 
igualdade social.

Semana da Consciência negra 
Tratamos o tema da Consciência Negra em 
todas as oportunidades no decorrer do ano, em 
especial, no mês de novembro, homenageamos 
o Heitor dos Prazeres, artista local, autodidata, 
negro, músico, pintor, poeta que se destacou nas 
décadas de 30 e 40. Algumas crianças já tinham 
uma referência por ser o mesmo nome que o 
Ginásio Público da comunidade leva. Porem teve 
a oportunidade de conhecer mais sobre o artista, 
de admirar um pouco de suas obras. 

Hidroginástica
Acontecendo desde 2010 na instituição, 
inicialmente aos sábados e hoje as 
quartas feiras com duas turmas, das 
17 as 17:50 e das 18 as 18:50, a 
Hidroginástica é uma atividade que 
tem como público principal os idosos e 
pessoas com patologias nas articulações. 

Entre os benefícios da prática, 
estão a prevenção da osteoporose, o 
condicionamento cardiovascular, a 
melhora da autoestima e a socialização, 
por se tratar de uma atividade coletiva. 

Além de todos esses benefícios, a 
hidroginástica para a “melhor idade”, 
é uma atividade de baixo impacto, 
sem ocorrência de quedas e fraturas, 
envolvendo por tanto, poucos riscos aos 
seus participantes. O impacto com o 
solo, por exemplo, é diminuído em 90% 
nos exercícios realizados na água. Além 
de trabalhar todo o corpo e de algumas 
valências citadas acima ela ajuda muito 
na oxigenação do cérebro. 

Assim, oferecemos uma atividade 
diferenciada para a comunidade e 
principalmente para esse público.
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estas experiências para outros locais de sua 
convivência, como família, escola, entre outros.

Além de participar efetivamente, o grupo 
elaborou e organizou ações e eventos de 
mobilização voltados à cidadania e intervenção 
direta do público infantojuvenil, assim como, 
a organização da eleição de representantes da 
Instituição, a Praça dos direitos e mutirões de 
sensibilização na comunidade.

Metodologia
A metodologia do Projeto se faz através do 
diálogo entre o Educador e as crianças, debates 
e discussões, produção de ferramentas de 
comunicação (Fotografias, noticias, vídeos...), 
pesquisas via internet, jornais e revistas, e 
promovendo o conhecimento e vivência em 
locais importantes da cultura local e da cidade 
e a participação em atividades externas, para 
intercâmbio de experiências. 

Projeto IPPI IPPI -  
Incidência Política e 
Participação Infantojuvenil - 
Adolescentes Lideranças:  
15 anos a 17 anos
O Projeto Adolescentes Lideranças iniciou 
em Fevereiro de 2017 e está inserido no 
PASE – Programa de ações socioeducativas. 
O grupo se reuniu, semanalmente, as sextas-
feiras no horário de 14h às 17h, além de 
participação em atividades externas, eventos 
que estejam relacionados ao público infanto-
juvenil com temáticas sociais, coletivos como 
Juventude Agroecológica - Rede Carioca de 
Agricultura Urbana e espaços de controle 
social como Fórum DCA ERJ e assembleias 
do CEDCA (Conselho Estadual Direitos 
da Criança e Adolescente ERJ). O projeto 
também desenvolveu ações com parceiros 
como Rede Não Bata, Eduque e RAP da 
Saúde, projeto da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio. Atendeu 13 adolescentes na 
Fundação Xuxa Meneghel.

A prioridade do IPPI IPPI é a participação 
integral do adolescente no planejamento e 
desenvolvimento das atividades, provocando 
o empoderamento dos mesmos. Privilegiando 
vivências que tenham uma escuta mais 
qualificada e também seja um espaço onde 
possam ter acesso ao conhecimento de 
seus direitos e deveres e do território local 
em que vivem e que possam multiplicar 
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Atividade: Ser mulher
No mês de Março, os adolescentes provocados 
pelo mês internacional da mulher, discutiram 
sobre “o que é ser mulher/menina” em pleno 
século XXI. O grupo iniciou o debate com 
o texto de Leandro Karnal – 08 de Março e 
com algumas reportagens sobre feminicídio, 
trazido pelos adolescentes. A fim de dialogar 
com outros grupos sobre a mulher em nossa 
sociedade, foi produzido pelos adolescentes um 
painel que contava um pouco sobre momentos 
históricos de lutas e conquistas da mulher, 
como: o dia em que a mulher passou a garantir 
o direito ao voto; o direito a maternidade 
opcional; a promulgação da Lei Maria da Penha, 
entre outros. 

Também foi confeccionado pelo grupo um 
dicionário com palavras relacionadas à vida 
social da mulher ou a opressão masculina, 
como: Patriarcado/Feminismo/ Feminicídio. 
Além de um mapa com alguns gráficos sobre 
violência contra a mulher no Brasil. 

Espaços de debate e 
participação social
Os Adolescentes Lideranças do Projeto IPPI, a 
fim de conhecer melhor e atuar nos espaços de 
controle social, realizaram algumas atividades 
para compreender a importância e legitimidade 
desses espaços, como o Fórum DCA (Fórum 
em Defesa da Criança e do Adolescente) e 

o CEDCA (Conselho Estadual de Defesa da 
Criança e do Adolescente do Estado do Rio de 
Janeiro). Ambos, em suas assembleias com os 
conselheiros e organizações/movimentos da 
área, reúnem mensalmente adolescentes de 
instituições que já atuam com projetos pelo 
direito à participação infantojuvenil para discutir 
sobre a garantia dos seus direitos. A Fundação 
Xuxa Meneghel com os adolescentes lideranças 
participam mensalmente desses encontros, 
além de participar do Fórum Estadual Juventude 
Carioca em Ação (JCA), fórum composto só por 
adolescentes e jovens de 12 a 29 anos. O JCA 
é um importante espaço de mobilização que 
contribui, legitima e fomenta a participação em 
outros espaços, como o CEDCA e Fórum DCA 
ERJ. Em 03 de Junho de 2017, os adolescentes 
compondo a comissão de organização, realizaram 
o encontro “Nenhum direito a menos” – 
organizado no Fórum DCA ERJ e realizado no 
espaço da São Martinho. 

DebatePAPO
Durante o ano de 2017, foram realizados alguns 
encontros no qual os mediadores eram jovens 
convidados pelo grupo e que possuíam alguma 
relação com o espaço acadêmico, por ser um ano 
decisivo para muitos participantes que prestaram 
pela primeira vez o vestibular. 

Esses encontros foram nomeados de 
DebatePAPO. A idéia e o principal objetivo 
era bater um papo sobre algum tema em 

evidência para a juventude, com a metodologia 
participativa, realizada de jovem pra jovem. Os 
temas abordados foram: Diversidade sexual; 
Escola sem partido; Reforma do ensino médio 
e Democratização dos meios de comunicação. 
Nos encontros a troca foi para além do tema, 
abordando também o cotidiano dos jovens 
brasileiros, o que os afetam diariamente e 
a dificuldade, e luta, para acessar e ocupar 
as universidades. Os estudantes, jovens, 
mediadores, traziam o tema e o grupo 
apresentava a eles, qual a relação da discussão 
com a história de militância dos adolescentes 
lideranças. Essa troca foi importantíssima 
para ambos, que encontraram no debatePapo 
uma possibilidade de aprofundar suas idéias e 
discussões. 

Praça dos Direitos
A Praça dos Direitos é uma ação totalmente 
organizada por adolescentes e jovens que tem 
por finalidade ocupar um espaço público (Praças 
e equipamentos culturais), e propor discussões 
sobre os direitos infanto-juvenis.  A iniciativa é 
do Projeto IPPI com parceria do Projeto Arte e 
Ação, ambos da FXM, C.E. Hebe Camargo, CIEP 
305 Heitor dos Prazeres, Roda Cultural Pedra 
de Guaratiba, RAP da Saúde 5.2 – Secretaria 
Municipal de Saúde, jovens artistas da região 
com o apoio da rede Nudeca (Núcleo de Defesa 
da Criança e Adolescente de Guaratiba), Defesa 
Civil, CRAS Maria Vieira Bazani, CREAS João 
Manoel Monteiro. 
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A 3ª edição da Praça dos Direitos foi realizada 
na Praça Dr. Raul Capello Barroso, no dia 
24 de novembro, reivindicando pelo fim das 
violações de direitos com a temática: “Basta 
de violência. Juntxs podemos mudar essa 
história!”

A Praça foi ocupada com música, teatro, 
dança, esquete, brincadeiras, paródias, 
tudo organizado e preparado pelas crianças, 
adolescentes e jovens para, de uma forma 
mais atrativa, falar sobre as violências: o 
feminicídio, LGBTfobia, violência contra os 
idosos, contra a infância e adolescência, 
entre outros, reforçando que as meninas e 
os meninos guaratibanos não aguentam mais 
tantas violações de direitos. 

Algumas tendas foram espalhadas pelo 
local com oficinas de brinquedos reciclados 
e pintura no rosto, reforçando o direito ao 
brincar, e com diálogos sobre o trabalho em 
rede desenvolvido na comunidade, promoção 
de saúde, direitos sexuais e reprodutivos.

Cartazes foram confeccionados retratando a 
opinião do grupo sobre o tema, apoiaram na 
abordagem com os moradores da comunidade 
na distribuição e claro, brincaram muito nas 
atividades lúdicas, interativas e enfeitaram a 
praça com suas risadas e boas conversas nos 
jogos, brinquedos e brincadeiras espalhados 
pelo local. Crianças ocupando as praças com 
cultura, arte, informação, cidadania e muita 
participação!
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programa  
de Atendimento 
Integrado



Introdução
O Programa de Atendimento Integrado realiza 
suas principais ações e intervenções por meio de 
três públicos centrais: atendimento a criança e ao 
adolescente, atendimento a família e atendimento 
comunitário.

São desenvolvidas ações de atendimento por meio 
das seguintes especialidades: psicologia, nutrição, 
odontologia e serviço social. Com o objetivo 
de contribuir para a promoção da autonomia e 
emancipação das famílias para uma cidadania plena 
de todos os seus integrantes, fortalecendo as redes 
comunitárias e o desenvolvimento local sustentável. 
Assim como, através da participação nos espaços 
do sistema de garantia de direitos, colaborar com a 
formulação e o monitoramento de políticas públicas. 

A equipe de Serviço Social e Psicologia realiza por 
meio de ficha técnica uma entrevista individual e em 
grupo com a família, na qual é traçada uma meta de 
promoção familiar. Esse plano, com objetivos apontados 
e definidos em comum acordo com a família e a 
criança, é acompanhado semestralmente por meio de 
atendimentos diretos e visitas domiciliares. 

Dentre as iniciativas implementadas em 2017 pela 
Fundação no escopo deste Programa, um destaque foi 
a manutenção do PPF – Projetos de Promoção Familiar 
– que têm suas ações voltadas para o fortalecimento 
dos arranjos familiares existentes, evidenciando 
potencialidades e contribuindo para a redução das 
fragilidades. Os projetos de promoção familiar são: 
Entrelaços, Arte Movimento e Entrelinhas e Rendas.  
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“ConViver em Família Julino: + 
Amor, por favor!”
Uma atividade destaque desenvolvida pelo 
Programa de Atendimento em 2017 foi o 
evento “ConViver em Família Julino: + Amor, 
por favor!”, realizado no dia 16 de julho, em 
prol das comemorações do Dia Internacional 
das Famílias. A Fundação recebeu cerca de 
190 pessoas, dentre crianças, adolescentes e 
seus familiares para participarem de um dia de 
valorização à Convivência Familiar e Comunitária. 

Durante o evento, a valorização da paternidade 
responsável e cuidadosa ganhou todos os 
espaços da sede, para alegria das crianças e 
de suas famílias, que participaram de oficinas 
como: Cine Debate, Valorização do Brincar, 
Dia da Beleza, via parceria com o Instituto 
Embelleze, atividades na piscina, nas quadras e 
no parquinho. 

O ConViver em Família é realizado há sete 
anos com o intuito de integrar as famílias que 
participam de projetos na Fundação Xuxa, 
independente do arranjo familiar existente, para 
ressaltar a importância dos laços afetivos. 

Em 2017, foram realizados atendimentos 
individuais e coletivos. Os atendimentos 
individuais são previamente agendados pela 
secretaria da instituição quando solicitados 
pelas famílias acompanhadas pelos Projetos de 
Promoção Familiar (PPF). 

As principais atividades realizadas pelo 
Serviço Social e Psicologia são: aproximação 

da população atendida com os equipamentos 
públicos coletivos; encaminhamento de famílias 
para oportunidades de emprego e geração de 
renda; orientação para acesso à documentação 
civil; fortalecimento do vínculo entre a Fundação 
e as famílias; inserção de famílias em políticas 
sociais nas áreas de Assistência Social, Cultura, 
Esporte, Educação, Lazer, Saúde; realização de 
atendimentos de demanda espontânea oriunda 
da comunidade local. 

É um direito de toda e qualquer pessoa o 
acesso a seu registro como cidadão ou cidadã. 
Por isso, em 2017, o Serviço Social da 

Fundação Xuxa Meneghel, em parceria com 
o COESUB, promoveu uma ação de emissão 
de Documentação Civil para as crianças, 
adolescentes, jovens e famílias de Guaratiba. 

Após uma análise da demanda do público 
atendido, a Fundação se uniu à Comissão 
Permanente Multidisciplinar de Erradicação do 
Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação 
do Acesso à Documentação Básica do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro – COESUB 
para agilizar o processo de conquista de um 
direito tão primordial para todo indivíduo em 
meio social. Durante os três primeiros meses 
do ano passado, foi realizado um levantamento 
das situações apresentadas pelas famílias e 
participantes de atividades da FXM com relação 
às dificuldades de conseguir documentos como 
Certidão de Nascimento e CPF.

Desse mapeamento saíram 274 fichas 
preenchidas com 1130 pessoas cadastradas na 
solicitação de emissão desses registros. Com 
base nisso, foi visto que dentre esses números, 
por exemplo, 225 pessoas não possuíam Registro 
Geral (RG) e 383 não tinham Carteira de 
Trabalho.

“Nunca fiquei tão feliz em receber um 
documento. Perdi toda a documentação das 
minhas filhas em uma enchente que alagou a 
nossa casa. Não tinha condições de pagar para 
tirar outra Certidão de Nascimento. Precisava 
muito mesmo. Me deu até vontade de chorar”, 
conta a mãe de Erick Sant’Ana, 14, integrante 
de Projeto institucional.
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Encontros Afetivos
Diante de uma situação tão difícil 
de crise política, econômica e social 
que o país enfrentou em 2017, e que 
preocupou a população em geral, a 
Fundação apostou no fortalecimento 
de redes de apoio. O serviço de 
Psicologia da Fundação realizou, nesse 
semestre, três Encontros Afetivos com 
as Famílias que lutam nesses tempos de 
dificuldade. Com objetivo de construir 
um planejamento e replicar na própria 
vida o que tem vivenciado e reconhecer e 
valorizar serviços sociais e equipamentos 
que os apóiem na região, conversas e 
dinâmicas foram feitas para amenizar 
o impacto da diminuição das políticas 
públicas que tanto afetam pais, 
responsáveis, adolescentes e crianças.

O primeiro Encontro Afetivo com as 
Famílias foi feito para trabalhar as 
emoções que surgem diante desse 
cenário, ouvindo os presentes na 
dinâmica “Barquinho das Emoções” 
e escreveram sobre o lugar da FXM na 
família delas. O sentimento comum a 
todos foi o de gratidão. São famílias 
gratas por terem a oportunidade de 
fortalecer suas famílias, empoderar seus 
filhos e garantir um futuro mais sólido.

O segundo Encontro teve como tema “A 
minha Família em Guaratiba” e foi uma 

oportunidade de pensar as instituições 
e serviços sociais que existem na região 
que também podem contribuir no 
fortalecimento dessas famílias. Com a 
dinâmica do mapa afetivo, as famílias 
tiveram a oportunidade de analisar 
o caminho de casa até a Fundação 
e perceber o que elas vêem durante 
esse trajeto como rede de apoio e de 
referência de cuidado. As famílias 
identificaram todo tipo de referência, 
como a vizinha que cuida da criança 
desde pequena para trabalhar, o forró, o 
encontro no barzinho. 

O último Encontro foi realizado em 
dezembro e teve como proposta fazer 
um planejamento de vida individual 
para 2018 e celebrar as conquistas 
do ano de 2017. Além disso, ocorreu 
também o encerramento das atividades 
do ano e entrega dos certificados para as 
participantes dos Projetos de Promoção 
Familiar: o Entrelinhas, o Entrelaços e o 
Arte e Movimento.

As abordagens das duas profissões são 
somadas, com intuito de assegurar uma 
intervenção interdisciplinar capaz de 
responder a demandas individuais e 
coletivas, e ainda defender a construção 
de uma sociedade livre de todas as 
formas de violência e exploração de 
classe, gênero, etnia, orientação e 
escolha sexual. 
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Atendimento Geral e 
Comunitário
O Programa de Atendimento Integrado oferece 
atendimento à comunidade local por meio de 
demanda espontânea ou a partir de guias e 
encaminhamentos realizados pelo Sistema de 
Garantia de Direitos. 

O atendimento geral e comunitário é realizado 
pelos profissionais de serviço social, psicologia, 
nutrição e odontologia e ainda participam os 
estagiários de serviço social e psicologia. Os 
atendimentos são voltados para população que 
reside na região de Guaratiba, há casos de famílias 
oriundas de outros bairros, informamos que 
nesses casos, realizamos acolhimento e escuta e 
referenciamos a rede de serviço mais próxima de 
sua casa. 

Oferecer um espaço legítimo de escuta, 
acolhimento e acesso aos direitos sociais para 
os moradores da comunidade local, assim como, 
encaminhar as demandas pertinentes para a Rede 
de Serviços e Assistência da região.

Em 2017, uma atividade de destaque no 
Atendimento Comunitário, foi a parceria entre a 
Fundação e o Instituto LOCUS que reuniu mais 
de 200 jovens da comunidade interessados em 
ingressar no mercado de trabalho. 

As ações do programa de atendimento integrado 
da Fundação Xuxa Meneghel visam contribuir 
para a promoção da autonomia e emancipação 
das famílias de Pedra de Guaratiba. Nos diversos 
atendimentos realizados e encaminhamentos da 

rede, percebemos um número considerável de 
jovens sem qualificação profissional e dificuldades 
para inserção no mercado de trabalho.

Ao final da noite, 217 jovens da comunidade 
foram encaminhados para seleção do programa. É 
apostado no potencial que cada indivíduo possui 
em resignificar as adversidades vividas e construir 
estratégias de superação das dificuldades. Esse 
paradigma é associado à crença de que a formação 
de uma rede de apoio mútuo entre as próprias 
famílias é uma alternativa de promoção familiar. 

Uma Vitória Leva à Outra
A Fundação Xuxa Meneghel busca realizar projetos 
que atendam as demandas na região de Guaratiba. 
O desenvolvimento social e o incentivo a uma 
infância e adolescência feminina mais empoderada, 
sem dúvidas, são focos do trabalho institucional. 

Por isso, um grande destaque no campo do 
atendimento aos adolescentes foi o início da 
parceria entre a Fundação e ONU Mulheres, com o 
experimento piloto do projeto “Uma Vitória Leva à 
Outra” (UVLO).

A iniciativa surge de um trabalho da ONU Mulheres 
e do Comitê Olímpico Internacional de criar 
espaços de convivência seguros para descoberta de 
habilidades, autoconhecimento e reconhecimento de 
potencialidades com meninas adolescentes entre 13 
e 18 anos livre de preconceitos de gênero. A ideologia 
do projeto é de desenvolver esses pilares a partir de 
oficinas e atividades que envolvem práticas esportivas 
ministradas por profissionais da ONU na Fundação.

Por meio do esporte, as participantes adquirem uma 
série de competências transferíveis para outras áreas, 
tais como: disciplina, trabalho em equipe, respeito às 
regras, superação de desafios, foco e persistência para 
alcançar metas.

Com um currículo adaptado para atendimento desse 
público, “Uma Vitória Leva à Outra” desenvolverá 
oficinas facilitadoras com temas direcionados à 
autoestima e liderança, saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos, empoderamento e eliminação da 
violência contra meninas e educação financeira.

Juntamente à ONU Mulheres e ao Comitê Olímpico 
Internacional, o projeto tem como parceiros a Women 
Win, Comitê Olímpico Brasileiro e o apoio da Loteria 
Sueca e Always.

Acreditamos que a promoção dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes caminha lado a lado com 
a participação ativa desses sujeitos sobre as questões 
que lhes dizem respeito. Em 2017, realizamos ações 
voltadas para ocupação dos espaços de controle social 
relacionados aos direitos de crianças e adolescentes. 
O detalhamento dessas ações será descrito no item 
Programa de Redes e Incidência Política.
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Projetos de Promoção 
Familiar (PPF) - Trabalho 
social com as famílias 
O PPF é feito atualmente através dos 
Projetos: Entrelaços, Entrelinhas e Rendas 
e Arte e Movimento. Os respectivos 
projetos desenvolvem atividades voltadas 
para a Convivência Familiar e Comunitária, 
Fortalecimento de Vínculos Afetivos e 
Relacionais, Desenvolvimento Local e 
Qualificação Profissional. A metodologia 
dos projetos envolve três tipos de 
atividades: 

a) dinâmica de grupo/reflexão sobre 
temas diversos, entre eles, violências, 
cuidado, empoderamento, economia 
solidária; 

b) atividade prática – artesanal/costura 
e musical/corporal; 

c) acompanhamento social e 
psicossocial, através de visitas 
domiciliares, atendimentos e 
encaminhamentos. 

A seguir serão apresentadas e descritas 
as atividades realizadas pelos Projetos de 
Promoção Familiar em 2017:

a) Projeto Entrelaços
A Fundação Xuxa realiza ações em prol da 
garantia, proteção e promoção de direitos da 
infância e adolescência, por meio da atuação 
em redes e campanhas, em âmbito nacional, e 
através da rede socioassistencial e atendimento 
direto à população da região de Pedra de 
Guaratiba, no Rio de Janeiro. 

Há 4 anos, a Fundação Xuxa Meneghel ampliou 
sua ação, incluindo o atendimento institucional 
a crianças entre 0 – 1 ano e meio de idade e 
suas famílias, criando o projeto Entrelaços. 
Considerando que, a intervenção precoce, o 
estímulo e orientação às famílias são práticas 
fundamentais para o desenvolvimento das 
crianças bem pequenas, a instituição propôs 
o enfoque de atendimento direto na Primeira 
Infância na perspectiva da prevenção às 
violências por meio do atendimento direto e 
acompanhamento domiciliar às famílias com 
gestantes e cuidadores na faixa etária de 13 aos 
29 anos e seus bebês. Isso significou um maior 
investimento e atenção mais detida em uma 
etapa de extrema relevância ao desenvolvimento 
humano, que é denominada Primeira Infância. 

A instauração primária de vínculos é um período 
em potencial para a formação da autoestima, da 
resiliência e de práticas positivas de educação, 
realizamos ações na perspectiva da prevenção 
das violências, com enfoque na intervenção 
precoce para um desenvolvimento infantil 
saudável. 
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Dentro da perspectiva de fortalecimento 
de vínculos e prevenção e orientação sobre 
os cuidados para prevenção de violência, 
nos utilizamos da observação livre do 
desenvolvimento psicomotor dos bebês, 
privilegiando o corpo em movimento, 
restabelecendo o diálogo tônico, possibilitando 
o prazer sensório-motor, oferecendo um lugar 
de escuta do desejo, numa situação relacional, 
através do jogo e do brincar. Ainda, consideramos 
relevante o resgate da comunicação pré-
verbal, investindo na relação através do corpo, 
do movimento e da palavra com a criança, 
concomitante ao atendimento social das famílias. 
Assim, realizamos encontros semanais em 
grupo, com os bebês de até 1 ano e meio e suas 
famílias/cuidadores e jovens gestantes, com 
duração de 2 horas. 

Também realizamos ações de acompanhamento 
domiciliar, por meio de atendimento direto 
através de visitas domiciliares semanais a fim 
de possibilitar a prevenção e orientação. Além 
disso, a visita domiciliar é uma das estratégias 
de aproximação com o vivido do sujeito com os 
quais trabalhamos e não um meio de “ajustá-lo” 
ao que consideramos “correto” para ele. Assim, 
a visita domiciliar se apresenta como um recurso 
importante e não um fim em si mesmo.      

Em 2017, realizamos um total de 30 encontros 
semanais com 15 crianças e 15 responsáveis e 
23 visitas domiciliares às 15 famílias inscritas 
no Projeto, totalizando 353 atendimentos. 

Durante os encontros semanais, em que 
realizamos a observação livre dos bebês com 
suas mães, percebemos o desenvolvimento 
dos bebês e o quanto o projeto interveio 
positivamente na relação familiar. Pois, além 
de propiciar o entendimento de que algumas 
práticas configuram atos de violência, promoveu 
uma maior interação entre as mães e os bebês 
através do estímulo às brincadeiras e possibilitou 
capacitar as mães sobre os cuidados com seus 
bebês e como educá-los de forma positiva. 

Nos encontros iniciais, tanto os bebês, 
quanto suas mães interagiam pouco. As mães 
verbalizavam as dificuldades para cuidar de um 
bebê sem apoio, mas ao longo das atividades 
do projeto, percebemos o quanto isso mudou. A 
interação do grupo aumentou significadamente, 
o fortalecendo e se constituindo enquanto rede 
de apoio mútuo, o que poderá contribuir para a 
convivência comunitária dessas famílias e maior 
possibilidade de lidar com as situações adversas 
que tornam as famílias mais vulneráveis.  

Sobre os bebês, percebemos que eles foram 
se apropriando cada vez mais do espaço, dos 
brinquedos e interagindo entre si. Também foram 
aprendendo os limites desse espaço, lugares 
para brincarem e fazer as refeições, além dos 
momentos específicos para a realização de 
cada atividade.  Poucos dormiam durante as 
atividades. 

II Cine Primeira Infância

Exibimos o filme “Terreiros do brincar” lançado 
na Ciranda de Filmes 2017. Esta edição do 
Cine foi realizada como capacitação para 30 
educadores da região de Guaratiba sobre a 
Primeira Infância. Após a exibição do filme, que 
abordou a temática sobre a criança e as culturas 
populares, direito ao brincar e as manifestações 
culturais das infâncias, todos os presentes 
se reuniram em uma Roda de Diálogo para 
uma explanação, seguida de conversa, com a 
psicóloga Renata Tavares, também integrante da 
Rede Nacional Primeira Infância. 
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Cerca de 30 educadores participaram dessa iniciativa da 
Fundação que contou ainda com um debate acerca do tema 
“A criança e as culturas populares, direito ao brincar e as 
manifestações culturais das infâncias” mediado por Cristina 
Porto. 

Ressaltamos ainda, outra atividade de destaque: a III Semana 
do Bebê3 na Unidade Materno Infantil do Presídio Feminino 
Talavera Bruce, no complexo Gericinó, onde, por mais um ano, 
participamos como parceiros. Promovemos uma oficina com foco 
na Prevenção das Violências Sexuais na Primeira Infância, no 
intuito de proteger a criança desde seus primeiros dias de vida, 
através de uma abordagem lúdica utilizando o livro infantil “Pipo 
e Fifi”, do Instituto Cores, com as mães detentas. 

III Semana do Bebê

A III Semana do Bebê, realizada dentro da UMI, com a 
participação das mães, gestantes, parceiros, autoridades, 
gestores e técnicos é uma incidência política para que melhores 
condições para o exercício dessa maternidade sejam garantidas 
e para que penas alternativas para as mulheres que são mães 
de crianças pequenas sejam efetivadas,  como, por exemplo, a 
prisão domiciliar.

 “O projeto foi muito importante para mim. Me ajudou 
muito, principalmente porque me ensinou a lidar com os 
meus dois filhos. Aprendi a escutar o mais velho e dividir 
a atenção entre os dois. Além de ter aprendido muito com 
as experiências das outras mães. Também gostei muito das 
receitas para uma alimentação mais saudável”. 

Josiane da Silva de Oliveira de Araújo, mãe de Jordan

b) Projeto Entrelinhas e Rendas 
A Fundação Xuxa Meneghel atua com foco na 
promoção das famílias, com ações voltadas 
para o fortalecimento dos arranjos familiares 
existentes. 

O Projeto Entrelinhas e Rendas consiste 
na criação de um espaço de interlocução e 
reflexão sobre questões voltadas a família, 
empoderamento feminino, prevenção das 
violências, empreendedorismo social e 
qualificação profissional. 

Tem como objetivo promover reflexões sobre 
as relações familiares e sociais das famílias, 
investindo nas suas potencialidades e no 
empoderamento feminino, fortalecendo as 
famílias em vulnerabilidade social, a perspectiva 
da equidade de gênero e o desenvolvimento local 
sustentável.

O projeto pretende atuar de forma direta no 
empoderamento feminino através da escuta 
qualificada, da qualificação profissional, e do 
estimulo do cuidado nas relações diárias, e 
assim contribuir para aspectos mais amplos, 
como o desenvolvimento humano, social, local, 
econômico e cultural sustentável da região de 
Guaratiba.

Neste sentido, através da escuta qualificada e 
do estímulo ao cuidado nas relações diárias, 
visa contribuir para aspectos mais amplos, 
como o desenvolvimento humano, social, local, 
econômico e cultural sustentável da região de 
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Guaratiba. Assim, através de encontros 
semanais divididos em dois momentos: 
sensibilizações (abordando temas 
relacionados à promoção familiar) 
e oficinas práticas (voltadas para a 
confecção de itens e objetos que 
remetam ao cuidado e bem-estar), 
promove reflexões sobre as relações 
familiares e sociais das famílias, 
investindo nas suas potencialidades e no 
empoderamento feminino, promovendo a 
reflexão acerca das relações de gênero e 
o desenvolvimento local sustentável.

O projeto vai muito além da atividade 
de costurar, ele apresenta as diversas 
vertentes do artesanato, suas 
possibilidades em termos de matéria 
prima, o fortalecimento da economia 
solidária e a criação de redes de apoio e 
estímulo ao empoderamento feminino. 

Com metodologia que prioriza os 
processos participativos, possibilitando 
o que chamamos de construção de uma 
rede coletiva de novos conhecimentos 
e apoio mútuo, a perspectiva é que a 
troca de experiências pessoais e relatos 
compartilhados, durante as oficinas, 
apoiem na superação dos problemas. 
Assim como, proporcione a prevenção 
de violências a partir do acesso à 

informação, reflexão sobre o processo de 
cuidado vivenciado e as ações reproduzidas 
na relação com os filhos. 

O acompanhamento social junto às famílias 
se dá de forma sistemática e integral. 
Durante a realização das atividades, são 
criados espaços para reflexão sobre os 
relacionamentos familiares e sociais, 
situações que ora são narradas e discutidas 
pelas mulheres através do exercício de 
escuta, reflexão e diálogo. As vivências, 
aflições e conflitos trazidos para o espaço 
de conversação são elaboradas e passam a 
ter novos significados.  

O projeto realiza visitas domiciliares 
com objetivo de acompanhamento das 
demandas sociais apresentadas ao longo do 
desenvolvimento do projeto.

Atividades

Nas oficinas são realizadas confecções 
de objetos relacionados ao cuidado 
interpessoal e aos temas inerentes a 
equidade de gêneros. 

Durante esses encontros ressaltamos a 
importância do cuidado e o quanto esse ato 
pode mudar as vidas das pessoas, além de 
focarmos na autoestima e empoderamento 
das mulheres, unindo a arte e cultura na 
perspectiva de geração de trabalho e renda. 
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Durante o primeiro semestre de 2017, as 
atividades do projeto Entrelinhas foram 
norteadas pelo tema “Família, família: papai, 
mamãe e filhinhxs. SERÁ?” com o objetivo 
trabalhar o fortalecimento de práticas positivas 
de cuidado com vistas à prevenção das 
violências, convivência familiar e comunitária, 
empoderamento, equidade de gênero, 
qualificação profissional, economia solidária, 
geração de emprego e renda.

O mote do semestre foi trabalhar o significado 
de Família para as participantes, o assunto gerou 
subtemas mensais e temáticos que subsidiaram as 
dinâmicas focais e a produção artesanal do grupo. 

No subtema “Quais são as flores que vivem no 
seu canteiro?” as mulheres foram convidadas a 
refletir sobre os diferentes arranjos familiares e 
tipificação de famílias, em especial, enfatizou 
o estudo sobre as famílias monoparentais 
femininas. Em seguida, se empenharam na 
produção artesanal do produto “Cachepos e 
Flores de Feltro” com as “marcas” do cuidado: 
amor, diálogo, tolerância, respeito e igualdade. 

O segundo assunto dentro da mesma temática 
foi “Família e seus Direitos Sociais”, no qual 
foram abordados os conceitos de família como 
relações sociais construídas independentemente 
da consanguinidade, valorizando as famílias 
formadas pelos vínculos afetivos. Dando vida 
a esta temática, o grupo produziu uma “Bolsa 
ecológica” simbolizando as experiências que 
cada um traz na “bagagem” de suas vidas. 

Por fim, o tema sobre os diversos arranjos 
familiares chega ao seu ápice com o subtema 
“Você tem fomo de quê?”, no qual, durante as 
oficinas, foram debatidos o Plano Nacional da 
Convivência Familiar e Comunitária, o conceito 
de Comunicação Não Violenta e, a partir da 
dinâmica “O que entra e o que sai da minha 
boca?”, a importância do diálogo franco e 
afetivo entre os pares. A produção artesanal final 
desta etapa foi “Jogo Americano / Descanso de 
Pratos”, esse produto representava o momento 
das refeições, considerado a “hora” de reunião e 
encontro entre as famílias. 

No mês de Setembro, início da Primavera, o 
Projeto Entrelinhas integrou a programação 
de mais uma edição da Feira Viva Melhor, nos 
dias 20 e 21 desse mês festivo, para repensar 
maneiras de bem viver com o corpo, a mente e o 
meio ambiente.

As mulheres participantes do Entrelinhas 
organizaram uma exposição dos produtos 
desenvolvidos nas atividades do projeto: cachepo 
e flores de feltro, bolsas ecológicas e jogo-
americano de  patchwork. No total, mais de 
500 pessoas passaram pela Feira Viva Melhor e 
puderam vivenciar – e trocar – muitos saberes 
com o grupo.

A feira é uma reedição de 1991 e que 
acontece pelo segundo ano consecutivo na 
Fundação. O envolvimento de muitos na 
realização da iniciativa é inspirada no potencial 
verde, ecológico e de riquezas naturais da 

região de Guaratiba. Desde aquela época, a 
instituição mantém a prática de desenvolver 
oficinas direcionadas ao cuidado com o meio 
socioambiental e incentivar a implementação de 
tecnologias sociais.

“O Projeto Entrelinhas e Rendas mudou 
a vida da minha família, foi um grande 
aprendizado”. 

Ana Paula Marsolar

“O Entrelinhas me deu a vara e me 
ensinou a pescar. Hoje, aos poucos venho 
pegando os meus próprios peixinhos. Só 
tenho a agradecer”.

Daniele Barbara Dias.
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c) Projeto Arte e Movimento
O Projeto Arte e Movimento também é uma 
iniciativa das ações de Promoção Familiar (PPF), 
que promove o acompanhamento junto às famílias, 
onde possibilita que as relações familiares e 
sociais possam ser narradas e discutidas pelos 
representantes dos grupos familiares em um 
exercício de escuta, reflexão e diálogo a partir de 
vivências, aflições e conflitos trazidos para o espaço 
de conversação.

Nessa perspectiva, o Projeto Arte e Movimento 
abrange as famílias da Fundação Xuxa Meneghel com 
o objetivo de fortalecimento de vínculo e prevenção 
de violências, por meio das linguagens artísticas e 
culturais, como dança, música, teatro e expressão 
corporal.

Fazendo parte da fundamentação teórica do projeto, 
segundo a Psicomotricidade Relacional, o corpo 
ocupa uma dimensão grandiosa e importantíssima 
na forma de viver do indivíduo, pois é com e através 
dele que há a comunicação, a relação com os outros 
e com o mundo. 

Com a vivência em grupo, o compartilhar do diverso, 
do diferente, a percepção dos reflexos das próprias 
ações, a aceitação do outro, a necessidade e busca 
da relação e do acordo, a descoberta de novas 
formas de brincar e de se explorar objetos, acabam 
por estimular os processos cognitivos, perceptivos, 
psicossociais e emocionais, cooperando para uma 
autonomia social e intelectual (AUCOUTURIER E 
LAPIERRE, 1989).

Promover a promoção familiar por meio de escuta 

qualificada, fortalecendo o cuidado nas relações 
humanas, através das linguagens artísticas e 
culturais, como música, dança, teatro e expressão 
corporal, esse é o principal objetivo do projeto.

O projeto traz em seus encontros as práticas 
de respiração, canto e exercícios de expressão 
corporal.

O mote do semestre foi trabalhar a “Valorização 
do “Ser” Mulher!” com os participantes, o 
assunto gerou subtemas mensais e temáticos que 
subsidiaram as dinâmicas focais e as práticas 
musicais. 

No subtema “Homens e Mulheres: diferentes 
ou iguais?” os participantes foram convidados a 
refletir sobre equidade de gênero, em especial, 
enfatizou o papel do homem no empoderamento 
feminino. A reflexão foi complementada com a 
exibição dos filmes “O macho do século 21” e 
“Minha Vida de João”. 

No segundo semestre, dentro da mesma temática, 
o assunto utilizado como mote foi “Juntos somos 
Mais Fortes”, no qual foi trabalhado o subtema 
“Ninguém sozinho é tão bom quanto todo mundo 
junto”, por meio de uma dinâmica de grupo 
sobre o seu papel na sociedade e a importância 
da formação de uma rede de apoio mútuo entre 
as pessoas, os conceitos de sororidade e empatia 
foram estudados e estimulados no cotidiano. 

Dando vida a esta temática, o grupo ensaiou 
e executou no repertório musical a canção “O 
caderno” de Toquinho e “Maria, Maria” do Milton 
Nascimento.
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programa de redes e 
Incidência política
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O Programa de Redes e Incidência 
Política engloba as campanhas, 
ações e projetos desenvolvidos de 
forma articulada em redes regionais 
e nacionais, conselhos e fóruns de 
direitos da criança e adolescente, 
com ênfase na promoção do direito à 
participação infantojuvenil e prevenção 
das violências, visando fomentar 
novas parcerias e incidir nas políticas 
públicas da infância e juventude.

Rede Nacional Primeira Infância – RNPI
Na RNPI – rede de articulação nacional com organizações da sociedade 
civil, do governo, do setor privado e organizações multilaterais que atuam, 
direta ou indiretamente, pela promoção e garantia dos direitos da Primeira 
Infância – participamos de ações, projetos, debates em dois grupos de 
trabalho que tratam mais especificamente de dois princípios institucionais 
com os quais atuamos diretamente: o direito a participação infantil e a 
prevenção de violências.

Nossa atuação na rede também visa fortalecer as ações interredes, 
promovendo articulação com a Rede Não Bata, Eduque, como na reunião, 
realizada no Centro de Criação de Imagem Popular – CECIP, que contou com 
a presença da Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça, Claudia Vidigal, e representantes da RNPI, Fundação Xuxa, Visão 
Mundial e Promundo.

Visando o fortalecimento dos direitos da primeira infância, participamos 
juntamente com outras organizações da RNPI, do GT de Implementação 
do Plano Municipal da Primeira Infância, no CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, para conhecer o 
cenário das políticas públicas e incidir politicamente para que atendam ao 
preconizado no PMPI.

Na assembleia da RNPI, que ocorreu em novembro, os membros aprovaram 
uma manifestação pública em favor do não fechamento da Fundação, 
pela relevância e impacto social que representa na área da infância e 
na promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Momento muito 
importante para nosso trabalho e que fortalece as parcerias que cultivamos 
durante este tempo.  
http://primeirainfancia.org.br/carta-aberta-da-rnpi-presta-homenagem-ao-
trabalho-realizado-pela-fundacao-xuxa-meneghel
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Rede Não Bata, 
Eduque – RNBE

A Fundação Xuxa compõe a 
secretaria executiva da Rede Não 
Bata, Eduque (RNBE), de forma 
compartilhada com o CEDECA 
RJ – Centro de Defesa da Criança 
e Adolescente, sendo responsável 
pela operacionalização das 
ações da rede no Brasil. Executa 
o projeto da RNBE por meio 
do financiamento da Save the 
Children, nas seguintes linhas de 
ação:

Mobilização social: Fortalecer 
um movimento nacional pela 
erradicação dos castigos físicos e 
humilhantes.

Incidência Política: Influenciar 
a elaboração de programas de 
governo e elaborar uma estratégia 
política para promover a reforma 
legal e, consequentemente, o 
reconhecimento de que os castigos 
físicos e o tratamento humilhante 
são violências contra as crianças.

Pedagogia Social: Formar e capacitar 
segmentos e atores sociais;

Promoção Social: Desenvolvimento 
e promoção de campanhas de 
sensibilização e informação.
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Projeto De Jovem Pra Jovem

O projeto pretende promover e incentivar o 
direito a participação infantojuvenil e engajar 
adolescentes na formação e replicação da 
metodologia das rodas de diálogo sobre 
educação sem violência, mediada pelos 
próprios adolescentes participantes. Privilegia 
a participação dos jovens como “agentes de 
mudança” na prevenção da violência familiar 
e na incidência para mudar as normas sociais 
que naturalizam o uso de castigos físicos e 
humilhantes como forma de educar, e tem 
demonstrado o potencial de envolvimento, 
criatividade e compromisso desse público no 
enfrentamento a esse grave problema.

Desde 2010, o grupo de adolescentes lideranças 
do projeto IPPI- Participação Infantojuvenil e 
Incidência Política da Fundação Xuxa desenvolve 
as rodas de diálogo em diversos espaços e com 
públicos diferenciados, dentre eles: profissionais 
da saúde, educação, famílias, etc. No fim de 
2013, a rede, em parceria com o Instituto NOOS 
e a Fundação,  lançou uma publicação que 
apresenta a metodologia desenvolvida nas rodas 
de diálogo, o que  intensificou nosso propósito 
de fomentar a replicação  dessa experiência 
para outros jovens pelo Brasil.  Nesse contexto, 
nasceu em 2015, o projeto De Jovem Pra Jovem. 

Em 2017, avançamos na parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde do RJ e o 
projeto Rap da Saúde – Rede de adolescentes 
promotores de saúde, planejamos e coordenamos 

com as CAPS 5.1, 5.2 e 5.3, na Zona Oeste da 
cidade, a continuidade do processo de formação 
dos jovens participantes e com os interlocutores 
– profissionais de saúde que apoiam a execução 
do projeto, para a inclusão do tema da prevenção 
aos castigos físicos e humilhantes em suas 
atividades. Ampliamos o projeto com a ONG 
Casa Arte Vida, localizada em Guaratiba- Zona 
Oeste Rio e demos continuidade nas atividades 
com os jovens que participaram da formação 
nos municípios de Forquilhinha e Siderópolis, 
em SC, totalizando 160 jovens capacitados no 
projeto.

Essas parcerias são muito importantes já que 
a Zona Oeste apresenta os maiores índices 
de violência da cidade do Rio de Janeiro. 
O Dossiê Criança e Adolescente 2012, do 
Instituto Segurança Pública do RJ - registrou 
26.689 casos de violência contra crianças e 
adolescentes, sendo que 45,8% dos casos 
ocorreram na Zona Oeste, dentre estes 48,4% 
foram ameaça, 42,2% lesão corporal culposa e 
79,1% estupro de vulnerável.

EXPO “Toda Casa Tem que Ter Carinho” 

A exposição “Toda casa tem que ter carinho” 
compartilha com o público os resultados do 
Concurso Cultural Não Bata, Eduque 2015, cujo 
tema era: “Bater e humilhar não é legal. Como 
posso mudar isso?”

Os trabalhos apresentam a opinião de crianças, 
adolescentes e jovens de 6 a 28 anos, sobre 
o que são castigos físicos e humilhantes, os 
sentimentos provocados pelo seu uso e suas 
propostas de como educar e cuidar sem o uso da 
violência.

Durante 2017, a exposição percorreu clínicas 
da família da Zona Oeste e recebeu um número 
estimado de 5,7 mil visitantes.

Com visitas guiadas, salas de espera, esquetes e 
outras atividades, a exposição estimulou o debate 
e reflexão sobre uma vida livre das violências, em 
muitos desses espaços tinham adolescentes e 
jovens formados no projeto De Jovem Pra Jovem 
como mediadores das ações.
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Três anos da Lei Menino Bernardo –  
Dia D pela Educação Sem Violência

A Fundação Xuxa participou ativamente das 
ações que marcaram a data do 3º aniversário da 
Lei 13.010/2014 – Menino Bernardo, no dia 26 
de junho. Adolescentes bolsistas da RNBE que 
atuam como mobilizadores e orientadores para 
outros jovens, são participantes da instituição 
e se dividiram para apoiar as atividades que 
aconteceram na cidade, especialmente na região 
da Zona Oeste. Conseguimos consolidar a parceria 
e o reconhecimento da importância da abordagem 
do tema pelos adolescentes com o público 
atendido nas unidades de saúde, com a adesão 

De Jovem Pra Jovem no Paraguai

Em julho aconteceu um intercâmbio com  
Global Infancia no Paraguai, para a replicação  
da metodologia das rodas de diálogo, com o lema 
“A educação sem violência, nos une – círculos 
de diálogo de adolescentes de Brasil e Paraguai”.

Participaram do processo formativo 69 pessoas, 
44 crianças e adolescentes e 25 adultos, com a 
presença de representação de 14 organizações 
da sociedade civil. Vitoria Luiza, Igor Gabriel, 
participantes de projeto da Fundação e bolsistas 
da RNBE e Thamires Guedes, educadora da 
instituição, foram os representantes brasileiros 
responsáveis pela replicação no Paraguai.

O resultado do intercambio foi superior ao 
inicialmente estimado e a metodologia começou 
a ser replicada no final de semana subsequente 
a realização da formação. Recebemos relatos da 
replicação da metodologia no Comité Itauguá, 
Centro Comunitário Guilhermo Campos, no 
Centro 1 – Assunção e em Cororé – Remansito..

das CAPS à mobilização Dia D pela educação sem 
violência, que mobilizou 6 unidades de saúde na 
zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, com a 
participação de 695 pessoas.

Com o objetivo de manter a sociedade brasileira 
mobilizada em prol de uma educação sem CFH 
adotamos algumas estratégias de comunicação 
que buscam incluir crianças, adolescentes e 
jovens na mobilização pela causa, com ênfase 
na utilização das redes sociais e recursos 
audiovisuais. Demos continuidade à campanha 
virtual com a produção de 10 vídeos que 
apresentam a opinião de crianças sobre produções 
do concurso cultural realizado pela rede.
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Rede Carioca de 
Agricultura Urbana/ 
Projeto Arranjos 
Locais Guaratiba/ 
Projeto Práticas Sustentáveis: 
Sustentam a Vida
A Rede CAU engloba instituições da sociedade 
civil e movimentos comunitários, quilombos e 
agricultores para discutir questões relacionadas 
à segurança alimentar e nutricional, 
agroecologia e as invisibilidades do trabalho 
dos agricultores cariocas. Estes são temas que 
fazem parte das nossas ações institucionais, 
envolvendo a participação direta de crianças, 
adolescentes e jovens no debate sobre a 
qualidade da alimentação escolar, incentivo ao 
plantio nos quintais e estímulo a alimentação 
saudável, com vivências culinárias e oficinas 
que trazem a cultura e memória alimentar e 
enfatizam a alimentação como ato político.   As 
reuniões da rede são itinerantes, possibilitando 
conhecer novas realidades e integrar mais os 
participantes e suas vivências. 

Coletivo da Juventude Agroecológica 

Os jovens querem debater agroecologia e fazer 
agricultura na cidade! Participamos de alguns 
intercâmbios onde os jovens conheceram novas 
realidades e experiências diversas. Uma delas 
aconteceu na Pista de Skate, no bairro Campo 
Grande, Zona Oeste. Um espaço aberto, que 
recebeu vida e ocupação por meio da horta, com 

muitos desafios de estar em área urbana, mas 
com possibilidades de agregar moradores locais e 
chamar atenção para a importância da agroecologia 
e do exercício coletivo de cuidado com todas as 
formas de vida. Os adolescentes e jovens fizeram 
um mutirão de manejo, plantios e cuidados na horta 
e debateram sobre a participação do coletivo no 
Encontro Estadual de Agroecologia.

E mais uma horta em praça pública foi fonte 
de inspiração para o coletivo esse ano. A praça 
Valdemar, conhecida como “praça de dentro”, em 
Pedra de Guaratiba, também recebeu seus plantios 
por iniciativa dos grupos Acuri e Ecoação, formados 
na região. Por ocasião da Festa da Primavera e 
do Festival de Economia solidária, organizada 
pelo coletivo Mulheres de Pedra, a Fundação, 

representada pelos adolescentes do coletivo 
juventude agroecológica, participaram do intercâmbio 
na praça, com plantios e mutirão de cuidados na 
horta local, bem como tiveram a possibilidade de 
partilhar a vivência que João Caetano, 17 anos, 
participante de projeto incidência política da 
Fundação, e Milton do CRAS Cecília Meireles, 
tiveram no Encontro das Juventudes na Paraíba.

O coletivo também apoiou a realização do Tira 
Caqui-   mutirão de colheita da fruta, que tem 
grande produção agroecológica na região e grandes 
perdas pela tempo curto de safra - de forma 
integrada com toda Rede CAU, que aconteceu esse 
ano em Vargem Grande, parceria com a Agrovargem.  
Para dar visibilidade à esta fundamental ação que 
precisa de apoio e políticas públicas adequadas, 
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os adolescentes da Fundação, que participam do 
projeto de educomunicação, também produziram 
um vídeo contando essa experiência para que 
ecoe nas redes sociais e amplie a visibilidade da 
agricultura urbana, que existe e resiste na cidade do 
Rio de Janeiro. 

1º Seminário da Pedra Branca na Feira 
Agroecológica de Campo Grande

A Feira Agroecológica de Campo Grande promoveu o 
1º Seminário da Pedra Branca: Do Direito a Água à 
Comida de Verdade para reivindicar direitos sociais, 
celebrar o Dia Mundial da Água e o aniversário da 
feira, que também teve a participação do coletivo 
da juventude agroecológica, da Rede Carioca de 
Agricultura Urbana.

Um dos objetivos do encontro foi dar visibilidade 
a urgência de revitalização do espaço agrícola, 
que já funcionou como tal neste mesmo local da 
feira e hoje é um casarão abandonado. A exigência 
pela restituição do local é devido à necessidade 
de retomar a área como um espaço de apoio e 
assessoria técnica aos agricultores da localidade, 
formação sobre segurança alimentar, alimentação 
saudável, economia solidária e comércio justo, 
envolvendo toda a comunidade do entorno, 
universidades, órgãos ligados a agroecologia e outros.

A Fundação Xuxa esteve representada na 
Feira com os Adolescentes Lideranças, Vitória 
Luiza e João Caetano e a educadora Thamires 
Guedes, que foram responsáveis pela cobertura 
educomunicativa do evento realizando entrevistas 

com os participantes e produzindo imagens 
fotográficas e audiovisuais para produção de um 
vídeo denúncia sobre a situação do local.

Vitória também teve importante papel nos debates 
que se sucederam no seminário ao compor a 2ª 
mesa do dia com Milton, representante do Centro 
de Referência da Assistência Social (CRAS) 
Cecília Meireles do Polo Caboclos, para falar 
como a juventude pensa e age para fortalecer a 
agroecologia.

“Nós, adolescentes e jovens, temos voz sim 
e sabemos daquilo que falamos. Muitos 
adultos acham que não sabemos lutar pelo 
que queremos, mas temos consciência do 
que estamos vivendo, por isso estamos 
aqui”, disse a jovem de 17 anos.

Intercâmbio das Juventudes – Paraíba

O intercâmbio das juventudes na Paraíba, 
organizado pela Comissão de Jovens do Polo 
da Borborema e iniciou com plenária voltada 
ao tema da luta dos movimentos sociais e 
teve continuidade com oficinas culturais e 
técnicas e rodas de conversas.  O encontro 
promoveu um intercâmbio com a participação 
de três jovens representantes da Rede Carioca 
de Agricultura Urbana – Rede CAU. João Vitor 
Caetano, Adolescente Liderança da Fundação 
Xuxa Meneghel, Milton Carlos Espínola, 
representante do CRAS Cecília Meireles de 
Campo Grande, Samuel Barros, do Centro de 
Educação Multicultural, da Penha, tiveram 
espaço para falar sobre agricultura urbana e 
os desafios que encontram no Rio de Janeiro.

“É muito legal ver essa juventude 
daqui, tantos depoimentos, tantas 
histórias. A juventude do Rio de 
Janeiro está sendo assassinada. O 
plano diretor da cidade não reconhece 
a agricultura urbana. É muito difícil 
viver em um lugar onde o estado 
afirma que a gente não existe. A 
nossa luta lá é justamente por esse 
reconhecimento da agricultura que nós 
fazemos”, afirma João, 17 anos.
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IV Encontro Estadual de Agroecologia - 
Paraty

Compartilhar saberes, trocar experiências e 
resistir: o IV Encontro Estadual de Agroecologia 
do Rio de Janeiro novamente abre portas para 
caminhos concretos de geração de renda de 
agricultores familiares e criar um diálogo com a 
população. O Quilombo do Campinho, em Paraty, 
foi o local escolhido para realização das plenárias 
e rodas de conversas temáticas, lugar reconhecido 
em 1999 como território quilombola e de grande 
importância histórica da cultura quilombola e dos 
povos tradicionais.

A Fundação Xuxa apresentou suas experiências 
no eixo de Segurança e Soberania Alimentar e 
Nutricional. Vitória Luiza, adolescente do projeto 
de incidência política da FXM e membro do 
coletivo Juventude Agroecológica da Rede CAU e 
Ana Paula Rodrigues, coordenadora da Fundação, 
fizeram a mediação da roda de diálogo, em 
parceria com Vanessa Schotz, do Fórum Brasileiro 
de Soberania e Segurança Nutricional.

O jovem Igor Gabriel partilhou as vivências do 
projeto de educomunicação da instituição, no 
debate sobre comunicação popular e participou 
da comissão que apoiou na cobertura do 
encontro.

O evento também contou com a feira “Sabores, 
Saberes e Sementes da Agroecologia do Rio de 
Janeiro”, aberta ao público, no centro de Paraty, 
próximo do Mercado do Produtor. Foi o momento 
de articulação da diversidade que se expressa 
nos alimentos, fitoterápicos, artesanatos, na 
música, no cuidado com as crianças, produzidos 
nos quilombos, aldeias indígenas, no campo e 
na cidade. O composto orgânico produzido nas 
experiências dos sistemas de compostagem 
da Fundação também estava na exposição dos 
produtos da feira.

Arranjos locais de Guaratiba 

O projeto foi criado pela AS-PTA, parceira da 
Fundação e é desenvolvido com a Rede CAU, 
são 5 arranjos na cidade: Vargem Grande, 
Colônia, Penha, Campo Grande e Guaratiba.  
Buscamos a autonomia dos grupos na realização 
e mobilização de suas ações, valorizando 
experiências locais de fortalecimento da 
agroecologia.

Durante este ano tivemos muitos encontros 
com os arranjos, tanto na Horta Comunitária 
da Brisa, que é o nosso quintal coletivo, onde 
nos reunimos para planejar, plantar e até 
mesmo conversar sobre as nossas atividades. 

Na Fundação, tivemos oficina sobre sistema de 
compostagem, para que os grupos buscassem 
replicar em seus espaços. Também participaram da 
Feira Viva Melhor organizada pela Fundação, com 
oficinas de plantios em pequenos espaços e plantas 
medicinais.

Destaque para a oficina de saberes tradicionais 
das plantas medicinais no quintal da D. Leda, 
onde a maioria das participantes eram mulheres, 
e foi uma oportunidade também de escuta e roda 
de conversa sobre a luta e representatividade 
das mulheres na vida e na agroecologia e 
para participação no encontro de avaliação e 
confraternização do final do ano, reunindo todos os 
arranjos da cidade, partilhando suas experiências, 
trocando informações, fortalecendo as parcerias. Os 
adolescentes da Fundação, juntamente com outros 
jovens do coletivo juventude agroecológica fizeram 
uma esquete sobre a importância da atuação 
articulada em redes, e como o coletivo pode 
legitimar suas lutas e as causas que acredita.

Este ano, os seguintes grupos estiveram envolvidos 
no arranjo local Guaratiba: SOS Baia de Sepetiba, 
Ecoação Guaratiba, Amigos da horta, Pastoral da 
criança, GAIA, Acuri, Movimento Baía viva, AMIG, 
AS- PTA, FXM, Rede CAU.
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O NUDECA - Núcleo de Defesa da Criança e do 
Adolescente de Guaratiba - foi criado durante o 
1º Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Guaratiba, em julho de 2001, e 
celebrou em 2017, 16 anos de atuação na região de 
Guaratiba, reunindo entre seus membros diferentes 
instituições voltadas à proteção dos direitos das 
crianças e adolescentes.

A Fundação Xuxa Meneghel participou 
sistematicamente das reuniões do NUDECA, 
apoiando nas discussões sobre a garantia do 
direito das crianças e adolescentes, nos estudos 
de caso para atendimento em rede e contribuindo 
para organização das ações planejadas. Uma das 
ações de controle social e mobilização comunitária 
feita pela rede este ano foi pelo não fechamento 
das atividades do CREAS João Manoel Manoel 
Monteiro– Centro Especializado da Assistência 
Social, coordenado pela 10ª CASDH e que funciona 
em Pedra de Guaratiba, atendendo toda Guaratiba 
e bairros do entorno. Apoiamos na organização do 
ofício enviado ao Ministério Publico- 7ª Promotoria 

da Infância, Conselho Tutelar de Guaratiba- CT15, 
CMDCA, Juizado da Infância e demais órgãos ligados 
às políticas da infância. 

Com a chegada de um superintendente para a 
região de Guaratiba, realizamos uma reunião na 
Fundação Xuxa , onde recebeu representantes 
de organizações e órgãos públicos para a reunião 
mensal e itinerante da rede NUDECA. Como pautas 
desse encontro, questões acerca das demandas 
de vagas nas escolas da região de Guaratiba 
– com objetivo de pensar sobre o fluxo dos 
encaminhamentos – e questão da transferência do 
Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) local para outro bairro da cidade do 
Rio de Janeiro.

A rede NUDECA também participou com stand de 
serviços e orientação sobre diretos das crianças e 
adolescentes na Praça dos Direitos, encontro na 
praça do Rodo organizado pela Fundação Xuxa, 
em parceria com jovens de instituições locais e 
movimentos comunitários.

Projeto IPPI -
Incidência Política e 
Participação Infantojuvenil - 
Adolescentes Lideranças - 
Os adolescentes lideranças têm entre 15 e 
18 anos e em geral já participam de projetos 
institucionais desde a infância, se encontram 
sistematicamente na instituição e realizam 
debates, grupos de estudo e formação, ações 
internas e externas de incidência política e 
disseminação de informações e metodologias 
que fortaleçam a promoção dos direitos 
humanos de crianças, adolescentes e jovens.

Estão engajados em conselhos e fóruns de 
direitos da infância e adolescência, com 
participação em reuniões e assembleias, e em 
coletivos com representação de adolescentes 
e jovens, como Juventude Agroecológica – 
Rede Carioca Agricultura Urbana, Fórum 
Estadual Juventude Carioca em Ação (JCA), 
Comitê de adolescentes do CEDCA – Conselho 
Estadual Direitos Criança e Adolescente.

Um dado muito positivo é que os 
adolescentes têm investido bastante em 
espaços de formação e solicitado o fomento e 
estímulo aos estudos e aprofundamentos, que 
os potencialize para discussões e proposições 
nos grupos que participam e representam.

Rede NUDECA - Núcleo de Defesa da Criança e 
Adolescente de Guaratiba
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Encontro de Adolescentes “Nenhum 
Direito A Menos”:

Os adolescentes que participam da Fundação, 
compondo a comissão de organização com outros 
jovens, realizaram o encontro “Nenhum direito a 
menos” – organizado no Fórum estadual Direitos 
Criança e Adolescente RJ. O encontro reuniu 
cerca de 100 adolescentes de diversos territórios 
do Estado, para discutir o direito a participação 
com dinâmicas e momentos lúdicos. O público 
foi dividido em grupos que discutiram temas 
relacionados a sua vivência como adolescente, 
deixando como resultado da discussão algumas 
propostas de pauta para o Fórum. 

“Participar do encontro do Fórum, expor 
nossas ideias e levar nossas propostas 
é representar em nome de todos os 
adolescentes e crianças! Eu fico muito 
feliz em fazer parte dos encontros 
e espero que mais jovens possam 
participar também”. 

Luís Eduardo, 18 anos.

Thamires, educadora da Fundação e Josepher, 
jovem da ONG Pela Vida foram responsáveis pela 
facilitação gráfica do encontro, uma metodologia 
que vem sendo exercitada pelos adolescentes 
nas ações de incidência política, e que registram 
de forma dinâmica, visual, criativa, as principais 
questões trabalhadas e debatidas nos encontros. 
Ferramenta que foram desenvolvendo a partir 

do projeto de Educomunicação que também 
realizam na instituição.

“Se não nos conscientizarmos de nossos 
direitos, não teremos como lutar por eles! 
Falar nossa revolta com o que acontece 
na escola, na família, comunidade é o que 
viemos fazer aqui”. 

João Caetano, 17 anos.

Assembleias do CEDCA, Fórum DCA ERJ, 
Comitê Gestor de adolescentes  
do CEDCA:

É sempre desafiador fomentar e estimular a 
participação efetiva de adolescentes nos espaços 
de controle social. Temos uma sociedade 
adultocêntrica na sua essência e as formas de 
organização desses espaços repetem em geral 
esses modelos e mesmo sendo um espaço 
legítimo de controle social e para deliberar sobre 

as políticas públicas da infância e adolescência, 
ainda temos um caminho a percorrer para que 
se torne uma realidade cada vez mais natural 
e com equidade, a participação de crianças e 
adolescentes.

Em conjunto com outras organizações, temos 
investido em promover e participar de espaços 
que propiciem o direito fundamental de que 
crianças e adolescentes debatam, opinem, se 
expressem, tenham voz e vez nestes debates 
e espaços decisórios. Alguns adolescentes 
lideranças têm participado de assembleias do 
fórum DCA ERJ e de algumas do CEDCA RJ. 

Na assembleia do fórum DCA em novembro, na 
Biblioteca Parque- Centro do RJ, os adolescentes 
presentes trouxeram para a pauta a importância 
de promover espaços de formação e engajamento 
dos adolescentes, pois sem esse trabalho de 
base sistemático não é possível renovar e trazer 
mais adolescentes para estas ações. E na 
assembleia de dezembro, em plenária específica 
dos adolescentes (solicitada por eles nesta 
assembleia do fórum), João Caetano, 17 anos, 
adolescente liderança na Fundação Xuxa, foi 
eleito como representante titular para a comissão 
da conferência do CEDCA e Rebeca Cassiano, 
12 anos, também de projetos da instituição, foi 
eleita representante titular do RJ no Comitê de 
Participação de Adolescente (CPA), coordenado 
pelo CONANDA – Conselho Nacional de Direitos 
da Criança e Adolescente).
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Reunião de Altas Autoridades em Direitos 
Humanos (RAADH):

O Brasil é o presidente da 30ª edição da Reunião 
de Altas Autoridades em Direitos Humanos e 
Chancelarias do Mercosul e Estados Associados 
com parcerias realizou o segundo evento 
da Caravana pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente. O encontro foi realizado em Brasília 
e reuniu adolescentes do Brasil e do Uruguai 
para falar do direito a participação, elaborando 
recomendações para as próximas reuniões da 
Comissão Permanente Iniciativa Niñ@Sur, 
componente da RAADH.

João Caetano, de 17 anos e participante do 
projeto de Incidência Política da Fundação 
Xuxa, foi um dos adolescentes que esteve na 
reunião representando o ERJ, eleito no Fórum 
Juventude Carioca em Ação, JCA, e no Comitê 
de Adolescentes do CEDCA, Conselho Estadual 
de Defesa da Criança e do Adolescente, do 
Estado do Rio. Com a possibilidade de troca 
de experiências com adolescentes do Brasil e 

do Uruguai, além de procurar contribuir com 
sugestões, João conta a experiência vivida e 
relata a dificuldade. 

“Uma das coisas que mais me deixa boquiaberto 
é uma centena de adultos que falam a todo 
momento sobre participação infantojuvenil e 
ao mesmo tempo ignoram a nossa presença 
nos fóruns e conselhos. Eu estou lá lutando, 
resistindo e tentando participar, junto com outros 
adolescentes”. João Caetano

Praça dos Direitos 

Com uma comissão organizadora formada por 
adolescentes e jovens dos projetos IPPI e Arte 
Ação, da Fundação Xuxa, em parceria com CE 
Hebe Camargo, Roda Cultural da Pedra, CIEP 
Heitor dos Prazeres e Rap da Saúde – SMS, 
aconteceu a 3ª edição da Praça dos Direitos, na 
Praça Raul Capello Barroso (Praça do Rodo), em 
novembro, reivindicando pelo fim das violações 
de direitos com a temática: “Basta de violência: 
Juntxs podemos mudar essa história! ”

A Praça foi ocupada com música, teatro, dança, 
esquete, brincadeiras, paródias, tudo organizado 
e preparado pelas crianças, adolescentes e 
jovens para, de uma forma mais atrativa, falar 
sobre as violências: o feminicídio, LGBTfobia, 
violência contra os idosos, contra a infância 
e adolescência, entre outros, reforçando que 
as meninas e os meninos guaratibanos não 
aguentam mais tantas violações de direitos. 

Algumas tendas foram espalhadas pelo local 
com oficinas de brinquedos reciclados e pintura 
no rosto, reforçando o direito ao brincar, e com 
diálogos sobre o trabalho em rede desenvolvido 
na comunidade, promoção de saúde, direitos 
sexuais e reprodutivos.

Ato Público sobre a Violência e 
Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes – 18 de maio:

Os adolescentes lideranças participaram do 
ato público no calçadão de Campo Grande, 
que buscou conversar com a sociedade sobre a 
gravidade dos casos de exploração e violência 
sexual contra adolescentes e jovens. A Zona 
Oeste tem um dos mais altos índices desse 
tipo de violência na cidade do Rio de Janeiro 
e mesmo assim segue sem visibilidade para 
garantir políticas públicas de qualidade que 
tratem e abordem essa questão, de forma 
preventiva e efetiva.

O ato aconteceu em memória da adolescente 
Jessica, moradora de Campo Grande, 
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participante do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo, no CRAS Cecília 
Meireles, assassinada de forma brutale que 
precisa ser lembrado cotidianamente por nós. E 
também pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
lembrado todo dia 18 de maio.

Os adolescentes se expressaram sobre o tema 
de diversas formas: poesia, conversa com a 
sociedade e entrega de panfletos com dados 
estatísticos sobre o tema, cartazes etc.

Segunda Política:

Mensalmente ocorre em Campo Grande os 
encontros “Segunda Política”, que tem como 
objetivo refletir, debater e fazer formação de 
base sobre a política e suas interfaces na 
comunidade, na cidade, no país. O encontro 
tem como participantes, todo e qualquer pessoa 
da comunidade que se interesse em ampliar 
e partilhar seus conhecimentos sobre temas 
diversos que nos afligem como cidadãos e 
cidadãs.  Até essa edição, o encontro nunca 

havia contado com a participação de crianças e 
adolescentes, por mais que o tema fosse diversas 
vezes relacionado à área da infância.  

No mês de novembro, o tema central foi 
“Violências contra Crianças e Adolescentes” e o 
encontro foi mediado por meninos e meninas do 
projeto Incidência Política da Fundação Xuxa.

Com esquetes, dinâmicas, cartazes, e muito 
debate, o grupo mobilizou os participantes, todos 
adultos, para olhar a questão considerando a 
ótica das crianças e adolescentes. Um avanço na 
organização do Segunda Política, um dia inédito 
e inovador, contou Tobias Tomine, idealizador do 
evento.

“Já pensaram como se sente uma 
criança ou adolescente quando sofre 
violência ou vê alguém sofrendo? ”, 
perguntou Rosaria, 12 anos.

Movimento Candelária Nunca Mais – 
Vigília das mães e Ato em  
Defesa da Vida:

 O ato iniciou na noite do dia 22 de julho com 
uma vigília, em frente à Candelária, pelas mães 
que perderam seus filhos. Na manhã do dia 
seguinte, o ato teve continuidade com a missa e 
benção interreligiosa na Igreja da Candelária e 
seguiu com um ato político e cultural na praça 
em frente a Candelária.

Dentre as organizações que constroem e 
fazem o movimento Candelária Nunca Mais 
acontecer estão a Fundação Xuxa, Rede Rio 
Criança, Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro – 
CEDECA, Associação Pamen – Central Humana 
de Educação, Idéias e Formação Alternativa 
– Cheifa, Associação de Mães e Amigos da 
Criança e do Adolescente em Risco – AMAR, 
Casa do Menor, Movimento Moleque, Fórum 
dos Direitos da Criança e do Adolescente ERJ, 
Fórum Juventude Carioca em Ação, Redes de 
Comunidades contra a violência e muito mais.
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programa de 
parcerias Institucionais



Com um público que vai além 
das crianças atendidas pela 
instituição, se estendendo  
por seus familiares e moradores 
de Guaratiba, as parcerias 
desenvolveram, ao longo dos 
anos, aumento de escolaridade, 
inclusão digital, capacitação 
profissional, atividades 
esportivas e culturais e 
preocupação com saúde oral. 

As atividades, realizadas na 
própria sede, em Guaratiba, 
contam com o apoio da 
Fundação, que cede o espaço, 
acompanha sistematicamente 
a execução de cada projeto e 
reforça o compromisso com 
a qualidade dos serviços 
prestados à comunidade.

Projeto Educa Mais - SESI - Educação de Jovens e Adultos (EJA)
A educação de jovens e adultos torna-se mais que 
um direito: é a chave para o século XXI, por isso a 
parceria entre a Fundação Xuxa e o SESI viabiliza a 
realização do projeto Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), uma modalidade de ensino que perpassa 
todos os níveis da educação básica do país.

Essa modalidade é destinada a jovens e adultos e 
familiares e jovens de projetos da Fundação Xuxa 
Meneghel, que não deram continuidade em seus 
estudos e para aqueles que não tiveram o acesso ao 
Ensino Fundamental e Médio na idade apropriada. 

Além do currículo regular das disciplinas dos 
ensinos fundamental e médio, foram oferecidos 
aos grupos encontros temáticos de educação em 
direitos humanos: Direitos Violados: Exploração 

sexual de crianças e adolescentes, Participação 
Social, Direitos Sexuais e Reprodutivos, Saúde Oral, 
Educação Positiva e Prevenção das Violências e 
Práticas e Atitudes Sustentáveis.

Em 2017, 695 jovens e adultos voltaram para a 
sala de aula, recuperando um de seus direitos. Esse 
número traduz o sucesso do Projeto.

“Estava há quase 23 anos sem estudar e ter 
concluído o Ensino Médio, mesmo com todas 
as dificuldades, é muito gratificante. Dedico 
tudo o que tenho  vivido à oportunidade 
oferecida pela Fundação Xuxa e a  parceira 
com o SESI Educa Mais.” 

Elinaldo Cavalcante, 43 anos
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Projeto Instituto Embelleze  
de Formação Profissional
A parceria entre o Instituto Embelleze 
e a Fundação Xuxa Meneghel oferece à 
comunidade de Guaratiba, desde 2014, a 
possibilidade de formação profissional na 
área de estética, crescente segmento do 
mercado. 

O Instituto Embelleze desenvolveu sua 
própria metodologia de ensino com cursos 
de Manicure e Pedicure Profissional, 
Cabeleireiro Profissional, Maquiador 
Profissional e qualificação por intermédio 
de módulos que contemplam, além das 
atividades técnicas, o atendimento ao cliente 
e comportamento profissional. Os alunos 
participam também de eventos e ações 
sociais comunitárias, ampliando ainda mais a 
experiência prática.

Ao longo do ano, a Fundação Xuxa e os 
alunos mobilizaram a comunidade para que 
frequentasse  
o módulo como modelo, contribuindo para 
a prática dos alunos em seu processo de 
formação. Esta atuação virou referência 
comunitária de cuidado e beleza gratuito, 
muito elogiada pela qualidade dos produtos 
utilizados, atendimento e orientação dos 
instrutores durante a execução dos serviços.  
Outras capacitações também foram 
realizadas:

• Ampliação da parceria com a Condor com novos 
worshops de Cortes Modernos e Técnicas de 
Penteados. 

• Ampliação da parceria com a Salon Embelleze que 
este ano, além da doação dos produtos, enviou 
profissionais especializados na utilização nos 
diferentes produtos da linha. 

• Workshop de “Automaquiagem”, para alunos do  
curso de Manicure e Pedicure Profissional e 
Cabeleireiro Profissional. 

Em 2017 o Instituto Embelleze formou 160 pessoas 
entre Adolescentes, jovens, adultos e famílias 
atendidas nos projetos da instituição e pessoas que 
residem em Guaratiba.

“Tive uma tarde repleta de conhecimento 
e técnicas no Workshop, com profissionais 
muito bons. Adorei a simplicidade 
e dedicação da equipe! Foi tudo tão 
prático e esclarecedor, e a gente pode 
participar diretamente. A todo tempo 
recebemos dicas e incentivo da equipe 
da Salon Embelleze para nos tornarmos 
cabeleireiros capacitados. Muito obrigada 
Salon Embelleze, Fundação Xuxa e 
Instituto Embelleze pela oportunidade!”.

Gislaine Ventura, 30 anos.
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Parceria Odontocompany - 
“Sorrindo em Família” 
A Fundação Xuxa Meneghel acredita que a 
educação é o eixo fundamental que ajuda 
na promoção e preservação da saúde. Para 
despertar o interesse do público, crianças, 
adolescentes e responsáveis sobre a importância 
dos cuidados que devemos ter com a saúde oral 
foi criado o projeto “Sorrindo em Família”.

 Desde 1994, existe na Fundação um 
consultório odontológico que no início de 2014, 
foi reativado através da parceria firmada com a 
OdontoCompany, que revitalizou e modernizou 
todo o espaço com novos  equipamentos.

Em 2017, foram atendidas mais 1.200 pessoas. 
Um destaque foi a ampliação do atendimento 
para as mães encarceradas da Unidade Materno 
Infantil – Complexo penitenciário do Gericinó.

As atividades organizadas com essa parceria 
foram: Encontro sobre saúde oral com crianças 
adolescentes, Palestras e atendimentos 
aos responsáveis e irmãos das crianças e 
adolescentes do Núcleo Central, encontros 
temáticos com o Grupo Conectados com o 
Brincar, Palestras de orientação sobre a saúde 
oral do bebê – Encontro Temático Projeto 
Entrelaços.

Todas essas ações tiveram como resultado a 
redução do número de cáries, principalmente 
nas crianças. 

“Ter dentista na Fundação ajuda nossos dentes. Não 
sabia passar o fio dental antes de conhecer a dentista. 
Ensino para meus colegas da escola e também minha 
família o quanto é importante cuidar da boca. Gosto 
muito de subir na cadeira e fazer limpeza. No começo 
tinha medo, mas depois vi que ela só queria me ajudar 
a nunca mais sentir dor e ter o sorriso bonito. Eu confio 
nela e sei que não vai doer.”  

Hellen Vitória Araújo Silva – 9 anos 
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Projeto “Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculo”– 
atividade realizada pela equipe 
do CRAS Maria Vieira Bazani 
(equipamento público do SUAS)
O Serviço de Convivência Familiar e 
Fortalecimento de Vínculo (SCFV) foi criado 
para estimular e orientar os participantes na 
construção e reconstrução de suas histórias 
e vivências individuais, coletivas e familiares 
através da Proteção Social Básica do SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social).  O projeto 
é uma parceria com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos.

O Pólo da Fundação Xuxa realiza atendimentos 
em grupo de 06 a 09 anos e de 10 a 14 anos 
em atividades artísticas, culturais, de lazer 
e esportivas, dentre outras, de acordo com a 
idade dos usuários. Os temas desenvolvidos 
são transversais e fundamentam as atividades 
do Serviço que são realizados de maneira 
a contemplar os objetivos e o alcance dos 
resultados esperados.

Nos grupos são aprofundados o trabalho com o 
corpo, a mente e as interações sociais através de 
jogos matemáticos, esportivos, recreativos, jogos 
com palavras, dinâmicas, palestras, gincanas, 
música e também recursos de mídia com TV, 
vídeo, DVD, cinema, rádio, jornal e computador.

No primeiro semestre de 2017, as crianças 
do SCFV participaram das Práticas Esportivas 
por meio da natação e recreação aquática. No 
segundo semestre, elas participaram de jogos 
populares no parquinho, quintal e quadra 
esportiva. Progredimos com as técnicas do 
desporto nesse projeto.

Projeto Arte, Cultura, Esporte 
e Lazer: Oficinas de Hip Hop, 
Capoeira, Violão, Hidroginástica 
e Canto Coral – Trabalho 
Voluntário.
Voltado para Adolescentes, jovens e adultos 
moradores de Guaratiba, e tocado por 
profissionais voluntários, o projeto acontece 
à noite e inclui oficinas de Esporte e lazer 
(hidroginástica) que promove saúde e melhoria 
na qualidade de vida e oficinas de Arte e Cultura 
(Violão, Hip-Hop e Capoeira) que trazem novos 
conhecimentos e vivências através da Arte. Em 
2017, 140 participantes foram atendidos pelas 
oficinas.

Parceria Instituto Floriano 
Peçanha dos Santos.
Visando à promoção dos direitos infantojuvenis 
e priorizando o direito a especial proteção para 
o desenvolvimento físico, mental e social a 
Fundação Xuxa em Parceria com o IFPS/Centro 
Sociocultural Roberto Campanella viabiliza 
os Projetos Batuque Legal que desenvolve 
oficinas de percussão e capoeira e estimulam 
o fazer artístico e Alegria do Gol com formação 
para a prática esportiva do futebol e foco no 
incentivo de atitudes como disciplina, respeito e 
cooperação, 

Os Projetos promovem ações de proteção 
ao desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes de 7 a 17 anos fomentando 
práticas que interferem positivamente no 
desenvolvimento de suas potencialidades.

A partir disso duas atividades foram realizadas 
para a culminância desses Projetos: O projeto 
Alegria do Gol realizou o Torneio da Consciência 
Negra em Pedra de Guaratiba, que contou 
com a participação de escolas da região e a 
apresentação do Bloco Batuqueiros do amanhã 
criado pelo Projeto Batuque Legal que desfilou 
no Parque Madureira, apresentando o enredo 
“Partido ou Inteiro, no Morro ou no Asfalto, Sou 
Cria do Samba, Bamba Mirim do Partido Alto”. 
139 crianças e adolescentes foram sensibilizadas 
pela prática de esporte e criação da arte. 
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demonstrativos  
financeiros Relatório do auditor independente  

sobre às demonstrações contábeis
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Demonstrativos Financeiros

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em milhares de reais)

A
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Demonstrativos Financeiros

Demonstrações do Resultado do Período
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em milhares de reais)

A
Relatório Atividades 2017

Fundação Xuxa Meneghel

Demonstrações dos Fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em milhares de reais)



Demonstrativos Financeiros

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores em milhares de reais

A
Relatório Atividades 2017

Fundação Xuxa Meneghel



Demonstrativos Financeiros A
Relatório Atividades 2017

Fundação Xuxa Meneghel



Demonstrativos Financeiros A
Relatório Atividades 2017

Fundação Xuxa Meneghel



Demonstrativos Financeiros A
Relatório Atividades 2017

Fundação Xuxa Meneghel



Demonstrativos Financeiros A
Relatório Atividades 2017

Fundação Xuxa Meneghel



Demonstrativos Financeiros A
Relatório Atividades 2017

Fundação Xuxa Meneghel



Apoie

• seja Parceiro
Patrocine nossos programas e projetos.
Conheça as formas de contribuir e as contrapartidas 
para sua empresa. Seja você também um parceiro 
dos direitos das crianças e adolescentes.

• doações
Faça doações mensais ou únicas a partir de  
R$ 5,00 por meio do nosso site:  
www.fundacaoangelicagoulart.org.br

ou Faça doações via depósito bancário em  
qualquer valor. Favorecido:  
Fundação Xuxa Meneghel • CNPJ:31.420.425/0001-83
Banco Itaú: • Agência: 0532 • Conta-corrente: 15000-0

• voluntário amigo
Doe seu tempo, talento e especialidade e ajude a 
construir um mundo melhor.



Fundação Xuxa Meneghel
Telefax: +55 (21) 2417-1925 / 2417-1252
Rua Belchior da Fonseca, 1.025 • Pedra de Guaratiba • Rio de Janeiro • RJ
www.fundacaoxuxameneghel.org.br
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