


Um grupo voluntário de mulheres que se fantasiam
de princesas dos contos clássicos de fadas para realizar
eventos e ações voltadas à assistência social. 

1- Evento do Projeto Empresto Minhas Pernas
2- Visita no Lar Evangélico de Idosos
3- Visita no hospital AACD/SP
4- Festa de 5 anos do grupo no Lar Sta. Bakhita
5- Caminhada de Conscientização do Autismo

Quem somos?
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Oferecer ao público em geral a magia dos 
contos de fadas por meio de ações sociais
e beneficentes, de forma alegre, respeitosa
e consciente.

Com a temática voltada aos contos de fadas, 
ser um grupo voluntário de referência nacional
em trabalhos sociais e beneficentes, de forma
a fazer a diferença na vida das pessoas e
sempre evoluirmos como seres humanos.

1. Respeito ao público no geral
2. Responsabilidade
3. Transparência
4. Sustentabilidade
5. Diversão
6. Cordialidade
7. Luta pela igualdade e diversidade

Nossa missão

Nossa visão

Nossos valores

Cine Solidário: A Bela e a Fera com a ONG Frutos do Amanhã

Caça aos Ovos de Páscoa: ONG Mãos Entrelaçadas



Além dos convites que o grupo recebe para participar de eventos, visitas e ações, as Princesas
Caiçaras possuem um cronograma anual de ações próprias. 

Com um grande envolvimento e engajamento nas redes sociais, as ações realizadas sempre
contam com a ajuda e colaboração da população, desde a arrecadação de algum material até
com mão de obra voluntária para a realização das ações.

- Cine Solidário: ONGs vão ao cinema;

- Inverno Quentinho: distribuição de comida
aos moradores de rua;

- Festa Anual das Princesas Caiçaras;

- Arrecadação de Material Escolar;

O que fazemos?

Eventos realizados pelo grupo



As Princesas Caiçaras sempre estão em busca
de parcerias com órgãos, empresas, grupos e
instituições que possam ampliar cada vez mais
as ações realizadas na Baixada Santista.

Como forma de agradecimento, utilizamos as 
redes sociais para divulgar as empresas parceiras
através de posts, fotos e vídeos.

Parcerias

Empresas Parceiras:



princesascaicaras.com

Você pode sonhar, criar, desenhar e construir

o lugar mais maravi lhoso do mundo.. .

Mas é necessário ter pessoas para transformar 

seu sonho em realidade.  

facebook.com/princesascaicaras
instagram.com/princesascaicaras
princesascaicaras@gmail.com

Entre em contato conosco:

Walt Disney
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