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Porque brincando todo
mundo é super herói!



Era uma vez...

Figura 1

Figura 2
Figura 3

O X-LAB surgiu em agosto de 2016,
após um grupo de estudantes
participarem de uma ação promovida
pelo X-LAB em uma comunidade de
Florianópolis (SC).

Encantados com o poder de
transformação do projeto, esses
estudantes resolveram trazer a ideia
para Juiz de Fora e promover melhorias
na cidade através dos conceitos FREE,
FAST, FUN e FAB.

A primeira ação organizada por esse
grupo teve como objetivo criar uma
biblioteca comunitária no bairro
Juscelino Kubitschek, a Casa de Cultura
DADArte (Figura 1). Inspirados pelo
sonho de Dadá, uma moradora do
bairro que sonhava em criar um espaço
de leitura e integração comunitária,
cerca de 20 voluntários atuaram na
revitalização do espaço, na coleta e
organização dos livros e na criação de
uma horta coletiva.

Logo em seguida, novos projetos
começaram a surgir. Foram
realizadas diversas campanhas,
como ações motivacionais focadas
em despertar o poder de
transformação nas pessoas,
campanhas de doação de sangue,
arrecadação de bombons para
crianças, montagem de biblioteca
para orfanato (Figura 2), entre
outras.

O segundo projeto de revitalização
ocorreu na Sociedade Beneficente
Mão Amiga (bairro Ipiranga) em
agosto de 2017. Essa reconhecida
instituição, criada em 1984, fornece
diversos tipos de ajuda à população
do bairro, oferecendo alimentos,
cursos e oficinas para crianças e
adultos. Para revitalização e
reorganização do espaço,
participaram mais de 30 pessoas,
incluindo voluntários e moradores
da região (Figura 3).

https://tribunademinas.com.br/acervo/bem-jf/10-10-2016/projeto-constroi-casa-de-cultura-em-comunidade.html
https://tribunademinas.com.br/acervo/bem-jf/10-10-2016/projeto-constroi-casa-de-cultura-em-comunidade.html


Instituto Padre

João Emílio

Aperte o play!

A Instituição funciona nos moldes atuais 
desde 1990, atendendo crianças de escolas 
públicas de Juiz de Fora em contra turno 
escolar. Atualmente, 150 crianças, entre 6 e 
11 anos, são beneficiadas pelo projeto 
recebendo alimentação, aulas de reforço 
escolar, música, capoeira, artes e dança.
A ação de revitalização da quadra e horta, 
ocorreu em agosto de 2018 com a ajuda de 
75 voluntários e empresas da cidade.

https://www.youtube.com/watch?v=nO8D-HibJ3k&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=nO8D-HibJ3k&t=56s


https://www.youtube.com/watch?v=Z52XHjuGKrA&list=PLWJEo8uGph2obKx9mS3gd1f58ZK3JJLMk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Z52XHjuGKrA&list=PLWJEo8uGph2obKx9mS3gd1f58ZK3JJLMk&index=2


Antes x Depois

O resultado:

https://www.youtube.com/watch?v=j0KSBubSWBA
https://www.youtube.com/watch?v=j0KSBubSWBA


Horta



Feira do

Livro

Natal X

Com o objetivo de arrecadar fundos para as ações, realizamos 
ações de venda de livros doados na Universidade Federal de Juiz 
de Fora em vários períodos de 2018.

Em dezembro de 2018, organizamos nosso primeiro Natal X! 
Distribuímos 260 marmitas para pessoas em situação de rua, além 
de roupas, artigos de higiene e chinelos.

https://www.youtube.com/watch?v=dHYDa6cVThA&list=PLWJEo8uGph2obKx9mS3gd1f58ZK3JJLMk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dHYDa6cVThA&list=PLWJEo8uGph2obKx9mS3gd1f58ZK3JJLMk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mwb86fGLELw&list=PLWJEo8uGph2obKx9mS3gd1f58ZK3JJLMk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mwb86fGLELw&list=PLWJEo8uGph2obKx9mS3gd1f58ZK3JJLMk&index=4


Educandário

Carlos Chagas

Em parceria LUPA Mutirão e o Engenheiros 
Sem Fronteiras - Núcleo Juiz de Fora, 
realizamos uma grande transformação no 
Educandário Carlos Chagas, que funciona 
desde 1942. Atualmente, ele abriga 26 
pessoas com idades que variam entre 18 e 60 
anos e que possuem alguma deficiência física 
ou mental. 150 voluntários compareceram ao 
Educandário e dedicaram um sábado em 
março de 2019 para revitalizar a quadra, as 
salas de estudo e de ginástica.

https://www.youtube.com/watch?v=7LTOEIEI6iA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=7LTOEIEI6iA&t=13s


other through 

activities

where they teach 

children arts and crafts. 

Each academic year is

capped off by an exhibit 

featuring works by the 

members.

Além disso, 
realizamos o sorteio 
de uma camisa da 
seleção brasileira 
autografada pelos 
jogadores a fim de 
arrecadar fundos 
para a reforma 
realizada no 
Educandário. A 
camisa foi enviada 
pelo jogador Danilo 
Luiz.

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/28-03-2019/educandario-carlos-chagas-rifa-camisa-autografada-da-selecao.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/28-03-2019/educandario-carlos-chagas-rifa-camisa-autografada-da-selecao.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/28-03-2019/educandario-carlos-chagas-rifa-camisa-autografada-da-selecao.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/28-03-2019/educandario-carlos-chagas-rifa-camisa-autografada-da-selecao.html


Antes

Depois

https://globoplay.globo.com/v/7500636/?fbclid=IwAR1BonW0AvilKEWQZcEuFRuJIqNSZTocbeCHBw4ubKiRmTfWQgG5olhS5Xw
https://www.youtube.com/watch?v=k8-0b6C6K2M&list=PLWJEo8uGph2obKx9mS3gd1f58ZK3JJLMk&index=5




CCPAR
O Centro Cultural Amadeu Rossignoli é uma 
instituição voltada à promoção de ações culturais e 
profissionalizantes, tendo surgido como uma 
extensão da Associação Juizforana de Hip-Hop. A 
CCPAR funciona com o objetivo de capacitar 
crianças e jovens, oferecendo alternativas para que 
passem menos tempo nas ruas. Em agosto de 
2019, reformamos o espaço de acordo com suas 
demandas. Foram instalados telhado, sistema de 
drenagem e de alarme, além de revitalização 
interna e externa. A ação aconteceu apenas com 
membros do X-Lab, visto que o espaço não 
suportaria a presença de muitos voluntários.

https://www.youtube.com/watch?v=VjRl0zoh_S8


A etapa de 
levantamento de 
recursos contou com 
feiras de livros na UFJF 
e na Rua Halfeld, além 
de crowdfunding 
online. Em intervenção 
na rua Halfeld, a 
CCPAR foi apresentada 
à comunidade 
juizforana, através de 
uma aula aberta 
compreendendo 
dança de rua e grafite. 
A arrecadação 
também foi divulgada 
pela imprensa local.

Confira a notícia clicando aqui!

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-07-2019/campanha-arrecada-materiais-para-reforma-de-instituicao-em-jf.html




Escola
Municipal

Tancredo Neves

A Escola Municipal Tancredo Neves 
localiza-se no bairro São Pedo. Nela, havia 
uma sala de reforço/ Centro de Ciências 
que necessitava de reparos para que fosse 
utilizada devidamente. Assim, em 
novembro de 2019, através da missão 
Educa-X, realizamos uma revitalização do 
local. Reparamos os móveis e modificamos 
suas posições de forma a se ter um 
ambiente adequado às aulas. Além disso, 
no dia de inauguração,, integrantes do X-
Lab realizaram experimentos laboratoriais 
para os alunos, a fim de estimular o uso 
do centro de ciências e compartilhar 
conhecimento.



Back to
School!



O Instituo Maria Mãe atende, 
em média, 150 pessoas em 
situação de rua diariamente. O 
local oferece alimentação, 
banho, roupas, momentos de 
espiritualidade, além de auxílio 
para aqueles que desejam sair 
de tal situação. Em novembro 
de 2019, na missão Chega 
MaiX, realizamos uma ação no 
instituto com um café da 
manhã diferenciado, que 
contou com apresentação de 
dança e música com a cantora 
Carol Tavares. Além disso, 
tivemos corte de cabelo, 
maquiagem, conversas e 
sorrisos distribuídos pela 
equipe do X-Lab. 

Instituto
Maria Mãe



Usamos também 
nossos superpoderes 
para atender às 
demandas que o Maria 
Mãe apresentava. 
Arrecadamos 
mantimentos, produtos 
de limpeza, produtos 
de higiene pessoal e 
calçados, o que foi 
possível graças à 
mobilização que 
fizemos junto às nossas 
famílias, vizinhos e 
amigos para poder 
arrecadar esses itens e 
fazer tudo acontecer.



Parque
Burnier

A praça do bairro Parque Burnier, já 
apropriada pela população local, era apenas 
um terreno vazio. Junto com os moradores 
da comunidade, transformamos o espaço 
com pintura, grafite, instalação de mesas e 
bancos, local para partida de futebol e para 
brincadeiras das crianças. A ação foi realizada 
em novembro de 2019, com a participação 
de 35 voluntários (incluindo moradores da 
região). Aproximadamente 500 pessoas da 
vizinhança foram beneficiadas com o projeto.

https://www.youtube.com/watch?v=xrjAVwUsEss








Operação 
Antivírus-X

Diante da pandemia do Covid-19, a ONG 
LiveLab, que desenvolve tecnologias e 
estratégias de jogos colaborativos para 
inovação social e transformação positiva, 
reuniu diversas empresas e iniciativas, 
incluindo o X-Lab Juiz de Fora, para 
desenvolver o jogo Operação Antivírus X. 
O qual mobiliza jovens de 12 a 29 anos a 
criar e aplicar soluções para várias frentes 
de impacto da pandemia, como ajudar 
grupos de risco, combater fake news, 
pensar em soluções para a economia, a 
falta de água e a saúde emocional da 
população.

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/03-05-2020/jogo-propoe-busca-de-solucoes-para-problemas-causados-pela-pandemia.html


Jogo propõe busca de soluções para 
problemas causados pela pandemia 

Ecru,pe de desenvolvimento da 0,.,-açlo Antivírus X contou com a parnc pa,ão ae jlriz
foranos 

i:-c•U,11�Aht� .. _..;tjtt1ffl-.,-maJ:il'■ .t..�• c.-n'J,� 

Cl.':!."::tll:I b :,;.::,: oo@eo 

- OUço•mat.lr11a,.SCZ.:,,•qli! 

Se vocé pudesse aj<Jdar a sal�·u o mundo de uma pandemia, qual seria seu supe-!p(lde,? Essa 

possio.'lidade se tornou real no jogo desenvolvi CIO pe'a. eqcipe da Jornada X. com a 

participação de juiz-fo ,anos que compõem a X-Lab de Juiz de Fora O gam;,, Operação 

�.nttvírus X.lançado há oerca de um mes e me o. já tem um total de 300 ligas e duas mi 

inscrições individuais. Todos os partJCi:,anles s.ão brasi e,os, com iaaaes entre• 12 e 25 anos, 

qtre foram co.r,·ocados pêía e.ssa. luta YUtual contra a Covia,-19. 

X-Lab divulga 1jogo sustentãvel' para
crianças e adolescentes em JF

Game ·pnm,·,·era x· estimula criação de l de-ranças camJ111iánas e llíOfEtos de preseJ'l•ai;ào 
ambiental 

A preservação de nascentes rianos, aç,udes e ago•s é :ma m ssfo de todas os cidadãos. 

ind'usil'e dos ma1s jovens. Durante setembm e outubro, acontece a Prima vera X. jogo que 

estimulara crianç.a_s e ad�cemes a pen,;.,_rem em proçems de cuidado com as aguas. O 

game ocorrerá em ámbho nacional. p-omcw1do pela organ.zação sem lins <Jcrati'IOS live ab e 

em JUiz de F«a. conta com o apooo do X-l.ab, grupo qu-e desenvot.·e �• de cunho s ocial no Clique nas imagens 

e confira as 

notícias!

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/03-05-2020/jogo-propoe-busca-de-solucoes-para-problemas-causados-pela-pandemia.html
https://www.unicef.org/brazil/jornada-operacao-antivirus-x


O poder da transformação

não é uma coisa grande,

são infinitas coisas

pequenas.  E com nossos

superpoderes ,  podemos
realizá-las!



xlabjf

X-LAB Juiz de Fora

X-LAB Juiz de Fora

X-LAB Juiz de Fora

https://www.instagram.com/xlabjf
https://www.instagram.com/xlabjf
https://www.facebook.com/xlabjf
https://www.youtube.com/channel/UCPfziyOjdNVtqSyAx4Nngrg
https://www.linkedin.com/company/xlabjf/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/xlabjf
https://www.youtube.com/channel/UCPfziyOjdNVtqSyAx4Nngrg
https://www.linkedin.com/company/xlabjf/?viewAsMember=true
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