


Desde 1999, a Belgo Bekaert 
Feira de Santana desenvolve 

ações sociais por meio 
da ,Fundação ArcelorMittal

voltadas para a comunidade de 
Feira de Santana. 

São diversos projetos nas áreas de
educação, esporte, cultura, 

promoção social e saúde.



Foi necessário nos reinventar para garantir a continuidade 
das nossas ações. Adaptamos diversas iniciativas para o ambiente virtual

110%



AÇÕES 



Projeto Antenados

Com o objetivo de apoiar às famílias, o projeto ofereceu  aos pais

materiais com dicas e atividades para que eles ajudassem os 

filhos a transformarem as emoções em habilidades. Todo o 

conteúdo foi alinhado às competências da Base Nacional Comum

 Curricular (BNCC).

BENEFICIADOS425

Projeto Vida+Segura

VISUALIZAÇÕES519
Nina Maravilha, websérie Vida + Segura

Aurora, participante do projeto

Websérie especial com os personagens do espetáculo “O que 

mora no escuro”, abordando alguns dos riscos domésticos 

abordados no projeto. Adaptação do material para jogos online.



VISUALIZAÇÕES2.676

Ensino Híbrido na prática

GESTORES TÉCNICOS  15
Formação Virtual do Ensino Híbrido

ESCOLAS  166

O Ensino híbrido utiliza a metodologia que combina aprendizado 

online e offline, em modelos que mesclam momentos em 

que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, em outros

momentos a aprendizagem ocorre de forma presencial, com  

interação dos pares e com professor.



Diversão em Cena Online

Adaptação da programação para o formato virtual, com 

transmissões ao vivo por meio das redes sociais e canal 

da Fundação no YouTube e webséries especiais para o 

público infantil.

VISUALIZAÇÕES197.964

Espetáculo do Diversão em Cena Online 2020



Projeto Acordes

As aulas de música migraram para o ambinte virtual. No 

final do ano, foi realizado um concerto online.

ALUNOS 108
Alunos do projeto antes da pandemia

Projetos Especiais

Séries de videos direcionados para crianças de 6 a 11 anos. 

Estimulando os movimentos, técnicas de dança, interação e 

diversão para a familia.

VISUALIZAÇÕES
Websérie Fábrica Fantástica

10.895



ArcelorMittal Forma e

Transforma
Adaptação do edital que premia projetos desenvolvidos nas 

comunidades, para auxiliar os artistas e coletivos locais no 

desenvolvimento de ações online.

VISUALIZAÇÕES8.608
Contratação de projeto premiado

REPASSADOSR$130.000,00

PROJETOS46



Esporte Cidadão

Realização de aulas de futsal e vôlei para alunos da

rede municipal.

BENEFICIADOS65

Alunos praticando o esporte Futsal



Cidadãos do Amanhã
Programa que incentiva empregados, clientes, fornecedores e 

comunidade a destinarem parte do Imposto de Renda ao Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e projetos aprovados 

na Lei do Esporte.

REPASSADOSR$12.596,97
ARRECADADOSR$13.304,97

Empregada da ArcelorMittal e sua filha.

Campanha de Doação
Mobilização interna e externa para captação de recursos 

financeiros que foram destinados a instituições que atuaram

em prevenção e combate à pandemia. 

REPASSADOS À
INSTITUIÇÃO  

R$ 4.440,00Campanha de Doações

ARRECADADOR$ 2.220,00



Gonçalves
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