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“SER UM FAROL DE ALEGRIA
E ESPERANÇA!” 

Chiara Lubich



NÓS SOMOS 
A AFAGO SP

Todos os dias mais de 280 crianças e jovens da Vila Aparecida acordam com um sorriso no rosto, 

sabendo que podem contar com os funcionários, voluntários e amigos da ONG AFAGO SP para mais um 

dia de muita diversão, relacionamentos verdadeiros e novas oportunidades.

Através de atividades socioeducativas, oficinas interculturais e refeições completas, geramos mudanças 

que criam impacto na vida de milhares de famílias em colaboração com a comunidade a qual 

pertencem, fortalecendo o grupo e inspirando pessoas que sonham com um mundo onde o amor e a 

paz sejam a regra e não a exceção.

PARTICIPANTES
BENEFICIADOS

ATÉ HOJE

+3.900



NOSSSA 
HISTÓRIA

Inspirados pelo carisma da

unidade de Chiara Lubich, um

grupo de amigos se aproximou

da Favela da Pedreira para

brincar com as crianças.

O PRIMEIRO CONTATO

A AFAGO foi fundada para

garantir alguns direitos

fundamentais às crianças e

adolescentes em situação de

vulnerabilidade social.

NASCE A AFAGO

Foi iniciada a construção de um

novo Centro Socioeducativo com

410m2, amplo, arejado e

iluminado para atender 280

participantes simultaneamente.

CENTRO 

SOCIOEDUCATIVO
A AFAGO completa 28 anos de

história, atendendo mais de 3.900

participantes ao longo desse

período e está prestes a finalizar a

construção de um novo centro.
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JUNTOS HÁ 28 ANOS

A AFAGO SP, Associação de Apoio à Família, ao Grupo e à 

Comunidade, é uma iniciativa sem fins lucrativos de caráter 

socioeducativo, fundada em 1993 para atender diariamente 

crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, em situação de 

vulnerabilidade social, tendo em vista seu desenvolvimento 

pessoal e profissional.

Atuamos na área de assistência social, em caráter 

socioeducativo, bem como em atividades na área da saúde, 

educação, esporte e formação profissional, além de oficinas, 

atividades e eventos interculturais.

Neste ano a AFAGO completou 28 anos de história, 

atendendo mais de 3.900 crianças, adolescentes e famílias 

da comunidade Vila Aparecida, na Zona Sul de São Paulo.



LIVING
PEACE

O projeto Living Peace Internacional é um percurso de educação para a paz, 
onde juntos lançamos o dado da paz e vivemos cada frase que nos ajuda a 
construir a paz em cada atividade.

O minuto pela paz também faz parte desta metodologia, onde paramos para 
refletir sobre um acontecimento, uma pessoa ou mesmo um modo de criar a 
paz onde quer que estejamos e demonstrando gratidão por aquilo que temos.

ESCOLAS E 
INSTITUIÇÕES 

PARTICIPANTES

+1.000



PARTICIPANTES 
BENEFICIADOS

ATÉ HOJE 

+3.900

PROGRAMAS 
EM ANDAMENTO

+5

CASAS CONSTRUÍDAS
E REFORMADAS

+750

REFEIÇÕES SERVIDAS
TODOS OS DIAS

+560

IMPACTO SOCIAL



NOSSOS PROGRAMAS

CENTRO PARA CRIANÇAS E 
JUVENTUDE

OFICINAS 
PROFISSIONALIZANTES

EXPANSÃO DA SEDE E 
QUADRA POLIESPORTIVA

MUTIRÃO DE CONSTRUÇÃO
DE CASAS

Através dos projetos socioeducativos promovidos pela AFAGO em parceria com instituições públicas e privadas, levamos às

crianças e jovens um mundo de possibilidades, incentivando sempre a vivência coletiva e os valores promovidos pela associação.

PLANEJAMENTO DE
VIDA



CENTRO PARA
CRIANÇAS E JUVENTUDE

O projeto promove atividades socioeducativas mediante programas
dinâmicos de formação à cidadania, atividades artísticas e
culturais, através de oficinas, jogos, brincadeiras, passeios, festas
cívicas e folclóricas, com finalidade educativa, cultural e de lazer.

As atividades acontecem nos períodos manhã (8h às 12h), tarde (13h
às 17h) e noite (18h às 22h), atendendo os participantes nos horários
alternativos ao escolar, de forma gratuita. São oferecidas 2 refeições
diárias para cada participante ao longo do dia.

Todas as atividades são supervisionadas por uma equipe de
coordenadores e educadores e são organizadas de forma direcionada
para dois grupos distintos, divididos pela faixa etária.

O primeiro grupo compreende crianças e adolescentes de 6 a 15
anos (Centro para a Criança e Adolescente) e o segundo grupo
compreende adolescentes de 15 a 18 anos (Centro para ).



CURSOS E OFICINAS
PROFISSIONALIZANTES

Os cursos e oficinas profissionalizantes compreendem atividades
complementares, como música, esporte, informática, projeto de vida,
entre outras. Esses cursos e oficinas intercalam-se com atividades
socioeducativas recreativas.

Cada profissional envolvido trabalha de forma integrada com os demais
educadores da AFAGO, fazendo com que adolescentes e jovens entre 15 a
17 anos também possam ter experiências do quotidiano profissional
através de oficinas como rotinas administrativas e cursos beleza (noções
básicas de cabeleireiro, manicure e pedicure).

Estas atividades culturais, artísticas e esportivas contribuem para a
conquista da autonomia e para o desenvolvimento dos talentos das mais
de 280 crianças e adolescentes atendido.

Além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários através do
resgate das raízes culturais e do incentivo à cidadania, os participantes
conhecem profissionais do mercado, conhecendo especialistas e meios
para alcançar seus sonhos.



EXPANSÃO DA SEDE
E QUADRA POLIESPORTIVA

Um dos maiores sonhos de nossas crianças e adolescentes é ter um
espaço próprio para a prática de esportes, campeonatos, jogos e
diferentes atividades que necessitam espaço amplo coberto. Graças
a doadores e voluntários esse sonho começou a se tornar realidade
no final do ano de 2015.

Através da doação inicial do terreno, ao lado do Centro
Socioeducativo, iniciamos de imediato uma grande campanha para
podermos construir o novo edifício que vai abrigar uma quadra
poliesportiva, vestiários, além de salas multimídia e a sede
administrativa.

O novo espaço também proporcionará um ambiente de convivência
familiar, além de eventos para a comunidade e a prática de
exercícios e jogos.

Já na etapa final, a ampliação da sede tem prazo estipulado para
inauguração o início de 2020.



MUTIRÃO DE 
CONTRUÇÃO DE CASAS
Há 41 anos construímos e reformamos casas de famílias da
comunidade Vila Aparecida através do programa Mutirão. Graças a um
grupo de voluntários as obras, que erguem casas de alvenaria para os
moradores da comunidade, já ajudaram mais de 750 famílias a se
beneficiarem.

Nosso grande objetivo é conseguir concluir todas as reformas,
benfeitorias e acabamento externo da comunidade, contribuindo com
a urbanização para que as famílias possam morar bem e viver com
dignidade.

Paredes com infiltração, mofo ou mesmo sem janelas são uma
realidade comum em imóveis improvisados. Para tornar
essas moradias arejadas, iluminadas e livres de umidade e eliminar a
insalubridade de córregos, nasceu o projeto a pedido da própria
comunidade, que até hoje dá preferência aos casos de maior
necessidade.

Os serviços são planejados desde o orçamento até a entrega final de
forma adequada para cada caso. Os profissionais e materiais de
construção estão inclusos no projeto, facilitando a prestação de contas,
que é feita mensalmente para controle e fiscalização da obra.



Graças à AFAGO hoje eu tenho uma casa 
linda. O mutirão nos ajudou a reconstruir 
e reformar não só a minha, mas diversas 

casas de moradores da comunidade.

THOMAZ FERREIRA
(EX ASSISTIDO)



A AFAGO é um sonho que a cada dia eu 
vejo se tornar realidade. Estar aqui e doar 
parte do meu tempo por esse projeto me 

fez compreender o meu lugar de artista no 
mundo e a beleza da solidariedade.

ADRIANA MAGALHÃES 
(VOLUNTÁRIA)



Eu tive a felicidade de conseguir um 
emprego através da AFAGO e agora estou 

finalizando a universidade. Tentei aprender 
o máximo que eu pude e hoje estou no 

mercado de trabalho.

BRUNO COSTA
(EX ASSISTIDO)
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Imposto de renda
Abata seu imposto de renda e faça 
a dedução da declaração pelo 
modelo completo para ajudar.

Parceria
Divulgação da marca através 

do site e redes sociais em 
troca de produtos e serviços 

oferecidos pela empresa.
Nota fiscal paulista
Ao doar suas notas ficais, você pode
contribuir com uma pequena
quantia dia a dia.

Patrocínio
Patrocine oficinas e serviços 

em troca de contrapartidas e 
benefícios como divulgação, 

nomeação de espaços e etc...

Doação
A AFAGO se mantém graças a 

doadores e padrinhos que 
suportam participantes e oficinas.

Voluntariado
Voluntários são sempre bem
vindos por aqui. Participe criando
oficinas e acompanhando as 
atividades.



DOE E AJUDE DA FORMA QUE PUDER

Nosso principal objetivo, além de manter a qualidade do serviço prestado

atualmente, é poder estender o suporte a famílias que vivem no entorno da AFAGO,

através de novas oficinas e atividades esportivas. Para atingirmos a meta, a AFAGO

precisa de voluntários e doadores empenhados nessa causa junto com a gente.

Invista e e ajude-nos a chegar em nossa meta!



PROGRAMAS 2018 2019 2020

CENTRO PARA CRIANÇAS E JUVENTUDE R$1.040.000 R$1.081.000 R$1.124.240,00

CURSO DE INFORMÁTICA  R$100.000,00 R$104.000,00 R$108.160,00

CURSO DE BELEZA E ESTÉTICA R$80.000,00 R$83.200,00 R$86.828,00

CURSO DE ROTINAS ADMNISTRATIVAS R$50.000,00 R$52.000,00 R$54.080,00

OFICINA DE ESPORTES R$60.000,00 R$62.400,00 R$64.896,00

MUTIRÃO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS R$190.000,00 R$197.600,00 R$205.504

REFEIÇÕES E SEGURANÇA ALIMENTAR R$315.000,00 R$327.600,00 R$330.304,00

VALOR TOTAL R$1.835.000,00 R$1.908.400,00 R$1.984.36,00



EXPANSÃO DE SEDE E ESPAÇOS 2018 2019 2020

CONSTRUÇÃO R$500.000,00 R$700.350,00

REFORMAS R$90.000,00 R$93.600,00 R$97.344,00

EQUIPAMENTOS R$30.000,00 R$31.200,00 R$32.448,00

INFRAESTRUTURA R$40.000,00 R$41.600,00 R$43.264,00

VALOR TOTAL R$660.000,00 R$866.750,00 R$173.096,00



OUTROS INVESTIMENTOS 2018 2019 2020

FUNDO RESERVA R$40.000 R$40.400,00 R$40.804,00

NOVOS PROJETOS R$60.000,00

COMUNICAÇÃO E MARKETING 35.000,00 35.000,00

CAPACITAÇÕES 6.000,00 18.000,00

VALOR TOTAL R$40.000,00 40.400,00 R$140.804,00



DOADOR BRONZE

O prazer de contribuir para a contrução de um futuro é possível a partir de qualquer valor. 

Seja um parceiro, os assistidos agradecem.

SEJA UM 
INVESTIDOR
PARCEIRO DA
AFAGO

A sua colaboração é muito importante
para continuarmos evoluindo. A AFAGO
ainda tem muito espaço para crescer e
com a sua ajuda iremos realizar todos
os nossos sonhos.

Através de um modelo de gestão
baseado em resultados, entendemos
que o aporte financeiro é só o início.
Ao administrar os recursos e mensurar
os resultados é possível demonstrar o
impacto social gerado pela doação.

DOADOR PRATA

Cada doação ajudará na manutenção da infraestrutura da entidade, de modo a permir seu

pleno funcionamento.

DOADOR OURO

A sua contribuição sustenta as atividades desenvolvidas com os assistidos, através das oficinas

já realizadas com profissionais capacitados.

DOADOR PLATINA

As suas doações irão ajudar um maior número de pessoas e permitirão a expansão dos 

programas oferecidos pela AFAGO à comunidade e às famílias envolvidas.



BENEFÍCIOS POR CATEGORIA DE DOAÇÃO BRONZE
até R$120,00

PRATA
acima de R$1.200,00

OURO
acima de 12.000

PLATINA
acima de R$60.000,00

Carta / recibo oficial ✔ ✔ ✔ ✔

Adesivo “amigo da AFAGO” ✔ ✔ ✔ ✔

Inserção de logomarca no site ✔ ✔ ✔

Inclusão do doador no quadro físico de prestigiados ✔ ✔ ✔

Visita guiada na sede ✔ ✔ ✔

Dois ingressos semestrais para eventos internos ✔ ✔ ✔

Inserção da logomarca ou nome na entrada da sede ✔ ✔

Relatório anual digital ✔ ✔

Utilização semestral gratuita de espaços da sede pelo doador ✔ ✔

Participação em evento interno com homenagem ao doador ✔ ✔

Utilização de mala direta da entidade pelo doador* ✔

Assessoria para elaboração do balanço social do doador* ✔

Denominação de espaço físico em homenagem ou memória* ✔

*ACORDO FORMAL ENTRE BENEFICIADO E BENEFICIÁRIO



JUNTE-SE A ESSA EQUIPE INCRÍVEL!
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