
 
 
 

 
 

 

LINKS DE MATERIAIS RELACIONADOS AO 
PROHVIDA (94553) 

 
Link 1. Relatório Anual Institucional – ver página 32 a 41 (Projetos de 
Desenvolvimento Comunitário e Ajuda às Crianças.  
Baixe aqui 
 
Link 2. Linha do Tempo Institucional – todos os projetos de 2007 até 2020. 
Veja aqui 
 
Link 3. Confira acontecimentos de 2020 -  Todos os projetos inclusive o I Forum de 
Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes, realizado em parceria com 
Regional SECO KNH (Christiane Rezende)  
Veja aqui 
 
Link 4 – Grupo de Ação Comunitária distribuir presentes de natal (delivery) para as 
crianças do Projeto Habilitando para a Vida.  
Veja aqui 
 
Link 5. Confira acontecimentos de 2020 -  Todos os projetos inclusive o I Forum de 
Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes, realizado em parceria com 
Regional SECO KNH (Christiane Rezende)  
Veja aqui 
 
Link 6: Adolescente do Projeto Habilitando para vida, toma posse no Comitê de 
Participação dos Adolescentes (CPA) do Conselho Nacional dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes (CONANDA).  
Veja aqui 
 
Link 7: I Fórum de Garantia de Direitos movimenta coletivo de adolescentes no 
Território do Sisal.  
Veja aqui.  
 
Assista aqui. 
 
Link 8: Atividades à distância lança desafios e engaja comunidades no Território do 
Sisal na Bahia atendidas pelo Projeto Habilitando para a Vida, em parceria com 
Kindernothilfe. 
Veja mais 
 
Link 9: Famílias baianas em situação de vulnerabilidade social recebem cestas 
básicas através de companha de cesta básicas.  
Veja mais. 

https://www.humanabrasil.org/download/relatorio-anual-2019/
https://www.humanabrasil.org/sobre-nos/linhadotempo/
http://www.humanabrasil.org/confira-o-que-aconteceu-na-humana-brasil-em-2020/
http://www.humanabrasil.org/prohvida-grupo-de-acao-comunitaria-distribui-750-presentes-no-natal-em-comunidades/
http://www.humanabrasil.org/confira-o-que-aconteceu-na-humana-brasil-em-2020/
http://www.humanabrasil.org/participante-do-prohvida-tera-posse-pelo-cpa-na-conferencia-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-adolescente/
http://www.humanabrasil.org/i-forum-de-garantia-de-direitos-movimenta-coletivo-de-jovens-no-territorio-do-sisal/
https://www.youtube.com/watch?v=BtQMyQ5HDms
http://www.humanabrasil.org/atividades-a-distancia-lanca-desafios-e-engaja-comunidades-no-territorio-do-sisal-na-bahia/
http://www.humanabrasil.org/familias-baianas-em-situacao-de-vulnerabilidade-social-recebem-cestas-basicas-da-humana-brasil/


 
 
 

 
 

 

 
Para fotos de qualidade – CLIQUE AQUI 
 
Link 10: Famílias do Projeto Habilitando para a Vida são orientados quanto aos 
riscos da Covid-19 pela equipe de colaboradores e voluntários do Projeto. 
 
Leia aqui 
 
Link 11: Vídeo documentário sobre o GRUPO AÇÃO COMUNITÁRIA (GAC/GCAP). 
Assista aqui.  
 
Link 12: Projeto Reciclar para Defender a Vida e o Meio Ambiente – Plano de 
Desenvolvimento Local (PDL) / Plano Comunitário de Gerenciamento de Recursos 
Sólidos e Orgânicas. (Coletivos de Adolescentes e Jovens) – PROJETO PREMIADO 
PELA CNBB por ser modelo em autogestão.  
 
Assista aqui 
 
Link 13: Atividades Virtuais com famílias, crianças e coletivo de adolescentes.(Foram 
relizados 38 vídeos em 2020. 
 
Atividade com Grupo de Mães e Crianças (Tema Violência)  
Clique aqui 
 
Atividade para Coletivo de Adolescentes (Exposição em redes sociais) 
Clique aqui 
 
Atividade para Grupo de Adolescentes e Jovens empreendedores (CNBB) 
Clique aqui  
 
 
Link 14: Eleição do Conselho das Crianças e do Adolescentes em Tucano. O 
Coordenador do Projeto foi reeleito presidente. 
 
Veja aqui  
 
 
Link 15: Equipe do Projeto junto com Comunidade realizam colagem na comunidade 
em campanha Novembro Azul (Câncer de próstata) 
 
Veja aqui 
 
Link 16: Patrulho do Projeto Habilitando para a Vida visita as mães e/ou cuidadores 
para conscientização sobre câncer (Outubro Rosa) 

http://www.humanabrasil.org/galeria-de-fotos/
http://www.humanabrasil.org/moradores-de-tucano-sao-orientados-quanto-aos-riscos-da-covid-19-pela-equipe-da-humana-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=InmkE5nbhbU&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=BMrqArd4DSs&t=369s
https://www.youtube.com/watch?v=LpPFXrP0zRM
https://www.youtube.com/watch?v=giBv_vBD89s
https://youtu.be/Ji7iQ6-XtsA
https://www.instagram.com/p/CIx3J_qlpxy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CH8NLS2lGrH/?utm_source=ig_web_copy_link


 
 
 

 
 

 

 
Veja aqui 
 
Link 17: Dia das Crianças – Grupos de Ação Comunitária entregam presentes para 
as crianças das quatro comunidades atendidas pelo projeto (Delivery) 
 
Veja aqui:  
 
Link 18: Parceria com a Revista Sorria da DROGA RAIA (Objetivo: apoio a ações de 
saúde e bem estar) 
 
Veja aqui 
 
Link 19: Equipe do Projeto junto com Grupos de Ação Comunitária fazem campanha 
de valorização da vida (Setembro amarelo)  
 
Veja aqui 
 
Link 20: Resultado das atividades virtuais. Tema era como evitar a propagação do 
COVID19 e a tarefa prática era que as mães juntos com as crianças deviam produzir 
um vídeo com celular mostrando a maneira correta de lavar as mães. Iago, de 5 
anos, mostra com muito fofura o que ele aprendeu! 
 
Veja aqui 
 
Link 21: Equipe do Projeto e lideranças juvenis encontram maneiras para instalar 
lavadores para mãos e instalam nas comunidades rurais atendidas pelo projeto.  
 
Veja aqui 
 
 
Link22: Reuniões com lideranças comunitárias para tratar sobre nova abordagem 
devido a pandemia.  
 
Veja aqui 
 
Link 23: Entrega de Kits Cestas Básicas emergenciais 
 
Veja aqui 
 
Veja aqui 2  
 
Veja aqui 3  
 

https://www.instagram.com/p/CGs6UxdlqMP/
https://www.instagram.com/p/CGTAOUYlL1P/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CGIxl6gFJiD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CGIxl6gFJiD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCtdhlAlX7a/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCWjenllfpw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CB6SBA_lZ9k/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CALvRcel-GN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_X39eHleEK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_GLus6lLXj/?utm_source=ig_web_copy_link


 
 
 

 
 

 

Veja aqui 4 
 
Veja aqui 5   
Link 24: Oficina de Empreendedorismo com Coletivo do Maceté (antes da 
pandemia) 
 
Veja aqui 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/B_DiWaBlRk-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-0U-kvFNDQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9rWN4MlrUb/?utm_source=ig_web_copy_link

