
Agradecemos o seu apoio!

Sozinhos não
fazemos
transformações.

Queremos te convidar a conhecer mais sobre nosso
trabalho e a saber como sua destinação vai ajudar a
transformar vidas. 



W W W . C O L E T I V O M I C A . O R G

Conheça
mais
Nós somos uma organização sem fins
lucrativos que tem como principais
objetivos contribuir para a emancipação
humana por meio de ações ligadas à arte, à
cultura e à comunicação social; o fomento
a valores identitários e culturais, incluindo
o patrimônio histórico, artístico, material e
imaterial; a consolidação da cidadania, dos
direitos humanos e da democracia.
 
Trabalhamos convictos de que a
comunicação atua fortemente na
construção de valores e opiniões, por meio
do enquadramento de suas narrativas. O
sistema informativo convencional oferece
uma espécie de tutorial para leitura e
interpretação dos acontecimentos,
conforme interesses de quem administra a
mídia e a política.

Até 2020 trabalhamos diretamente com
mais de 700 pessoas, principalmente
jovens e adolescentes, moradoras de Minas
Gerais. 

Algumas de nossas oficinas são:

fotografia, produção audiovisual,

formação de repórter popular,

leitura crítica de mídia, produção

de jornal impresso, entre outras. 

Utilizamos a metodologia de

oficinas somadas a dinâmicas e

vivências sensoriais. As oficinas

pedagógicas possibilitam um

processo educativo composto de

sensibilização, compreensão,

reflexão, análise, ação, avaliação.

Esse trabalho concebe o ser

humano como ser capaz de

assumir-se como sujeito de sua

história e da História, como

agente de transformação de si e

do mundo e como fonte de

criação, liberdade e construção

dos projetos pessoais e sociais da

sociedade através de uma prática

crítica, criativa e participativa. 
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Remuneração da equipe que
faz as oficinas, realiza a
produção, prestação de
contas e a formatação dos
produtos finais, como
exposições fotográficas,
sessões de filmes, rodas de
conversa com a comunidade
etc

Compra de
equipamentos que

possibilitem melhor
infraestrutura para as

oficinas de
comunicação

Realização de oficinas e de visitas
culturais como a museus,

exposições e participação em
festivais, com crianças e

adolescentes que estão acolhidos
na Instituição Casa Lar Esperança

Francisca de Paula de Jesus,
localizada na região noroeste de

Belo Horizonte.  

Como seu imposto vai ser investido?
O que sua destinação vai permitir
fazer:



11 escolas públicas
ATUAMOS EM 

200 oficinas
MINISTRAMOS MAIS DE

700 pessoas
ATUAMOS COM MAIS DE

Belo Horizonte,
Mariana e Ouro Preto

PRINCIPALMENTE EM

EM SEIS ANOS 


