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CARTA ABERTA

O Coronavírus e o fechamento das escolas intensificaram os de-
safios da educação brasileira e fizeram surgir novas necessida-
des, especialmente para os alunos em regiões mais vulneráveis, 
como aquelas em que atuamos. Com tudo isso, 2020 trouxe uma 
certeza: agora, mais do que nunca, precisamos de lideranças que 
carreguem consigo as competências e o comprometimento ne-
cessários para multiplicar seu impacto e continuar expandindo 
oportunidades para todas as crianças.

Fortalecidos dessa certeza, adaptamos nossa operação e rein-
ventamos nosso modelo de formação de jovens talentos para 
seguir desenvolvendo nossa rede de 470 ensinas e alumni e os 
mais de 80 mil alunos que impactamos em parceria com as co-
munidades escolares. Ao mesmo tempo, contando com o prota-
gonismo da nossa rede de ensinas e alumni, expandimos nossa 
atuação, nos aproximamos de Secretarias de educação e orga-
nizações parceiras para apoiá-las com iniciativas pedagógicas e 
de emergência para garantir a continuidade da aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos mesmo com a suspensão das au-
las presenciais. Como resultado, estivemos envolvidos em mais 
de 50 iniciativas que alcançaram mais de 260 mil estudantes em 
todo o Brasil.

Neste relatório vamos contar com um pouco mais de detalhes so-
bre cada uma das frentes do nosso Programa de Desenvolvimen-
to de Lideranças e da nossa Organização em 2020. Os resultados 
que trazemos aqui só viraram realidade através da colaboração 

de parceiros como você. Aqui no Ensina, acreditamos que por 
trás de tudo que fazemos, está quem somos: individualmente, 
mas principalmente, quem somos coletivamente. Ao nosso time, 
nossa rede de ensinas e alumni, comunidades escolares, parcei-
ros, conselheiros e alunos, nosso agradecimento especial pela 
troca, força, apoio e desenvolvimento cotidianos. Tenho certe-
za que seguiremos construindo juntos esse caminho, um dia de 
cada vez, até o dia em que todas as crianças tenham uma educa-
ção de qualidade.

ERICA BUTOW,
CEO e cofundadora
ENSINA BRASIL
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NOSSA VISÃO

Um dia, todas as crianças terão  
uma educação de qualidade

NOSSA MISSÃO 

Potencializar uma rede de lideranças que, a partir  
de uma atuação transformadora como professores  
em escolas vulneráveis, desenvolvam as competências 
e o comprometimento necessários para multiplicar 
seu impacto e continuar expandindo oportunidades 
para todas as crianças.

integrantes da Rede, 
selecionados entre  

+57k inscritos

~470

escolas em 10 
cidades de 5 estados: 
MS, GO, ES, PE e MA 

+100

ensinas atuando 
como professores 
(+45% vs a.a.)

300

do Alumni segue 
atuando em Educação

+80%

Membro da rede  
global Teach for All,  

presente em 60 países 

+50 projetos: 

 +260k alunos alcançados 

Ações Covid 2020:

alunos de escolas 
públicas vulneráveis

+80 mil

alumni  
(3 turmas)

174
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C A P Í T U LO  1 . 

Atraindo os maiores talentos  
para atuar nos problemas  
mais complexos
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Processo Seletivo entre 
agosto e dezembro

inscritos em apenas 
5 anos de atuação

+57.000

Mais concorrido do  
que Medicina na USP

Em 2020, mais de 17 mil inscritos 
para 170 selecionados

“Eu estava trabalhando em uma construtora, 
tinha acabado de me formar, estava 
empregada e poderia seguir um caminho de 
estabilidade. Aí começou aquele incômodo 
dentro de mim: ‘Por quê eu to fazendo isso? 
O mundo está cheio de injustiças e qual está 
sendo a minha contribuição?”

Kézia Murta, turma 2018

5 etapas
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Sabendo da grande responsabilidade 
que um ensina assume, realizamos  
um processo seletivo rigoroso, 
baseado em 7 competências e 
aberto a todos

Formulário de inscrição

Teste de análise crítica, 
questionário de convicções  
e resolução de caso

Perguntas de reflexão sobre 
comportamentos e crenças pessoais

Dinâmica de grupo com amostra  
de aula e resolução de caso

Entrevista de competências  
e alinhamento de valores

1

2

3

4

5

7 competências

ALINHAMENTO DE VALORES
Acredita e quer contribuir para a visão de que um dia,  
todas as crianças terão uma educação de qualidade  
e está alinhado com os valores do Ensina Brasil.

RESILIÊNCIA E PERSISTÊNCIA
Não desiste diante de dificuldades, aprende 
constantemente e se adapta a situações adversas.

HUMILDADE E EMPATIA
Sabe ouvir e colocar-se no lugar do outro. Reconhece  
que está em aprendizado constante e tem curiosidade 
genuína pelos outros e pelo novo.

HABILIDADES INTERPESSOAIS
Se comunica, se auto-motiva e colabora efetivamente  
com times para alcançar objetivos comuns.

PRAGMATISMO E RESPONSABILIZAÇÃO
Apresenta soluções plausíveis, sem se sentir  
paralisado pela complexidade dos problemas e toma  
a responsabilidade para si sempre que necessário.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sabe conectar argumentos e chegar a conclusões coerentes. 
Determina um passo a passo até onde quer chegar.

SONHO GRANDE
Tem sonho grande para si mesmo e para os outros.  
É idealista e pragmático independente da complexidade  
do problema.
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Para construir uma rede 
transformadora, trabalhamos  
para promover diversidade  
desde o Processo Seletivo

Acreditamos que com uma rede diversa estaremos  
mais próximos da nossa visão de que, um dia,  
todas as crianças terão uma educação de qualidade.  
A diversidade enriquece o potencial de transformação 
do nosso Programa ao garantir a pluralidade, o 
empoderamento e o desenvolvimento de empatia.

A PLURALIDADE NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS

A convivência com realidades, pessoas, crenças e pontos 
de vista diferentes dentro da comunidade escolar e da 
rede de ensinas forma um ambiente plural que estimula 
o debate e o aprendizado. Isso potencializa o processo 
de amadurecimento, evolução e desenvolvimento de 
lideranças plurais proposto pelo programa.

O EMPODERAMENTO COMO PARTE  
DO IMPACTO NA PONTA

É muito importante para o processo formativo dos alunos 
que eles possam se sentir representados pelas figuras de 
professores, diretores ou educadores que têm contato no 
ambiente escolar. Garantir uma maior diversidade em nossa 
rede é possibilitar que os alunos impactados pelo nosso 
programa se sintam identificados e empoderados com um 
maior senso de possibilidades e crença em si mesmos.

O DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA  
E SENSO DE EQUIDADE

Conviver com pessoas diversas é desenvolver um olhar 
mais empático para o mundo ao seu redor. Essa empatia 
nos torna agentes naturais de promoção de equidade, seja 
no ambiente escolar, seja nos demais âmbitos da vida.

Por fim, enxergamos que a diversidade caminha junto com a cria-
tividade e inovação, e que estas são características fundamen-
tais para lidar com a complexidade que é o sistema educacional 
brasileiro. Dessa forma, acreditamos nos jovens mais promisso-
res e diversos para trabalhar e resolver os problemas mais desa-
fiadores do país.

 Acesse aqui nossa  
Diretriz de Diversidade

https://drive.google.com/file/d/1E21e95GsV-OD395oxD24fOUIyP-C_elJ/view?ts=60a55de7
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Na prática: 

PROCESSO INTEIRAMENTE ONLINE: 

Desde antes da pandemia do Covid-19, realizamos nosso 
Processo Seletivo inteiramente online, sendo pioneiros 
nesse quesito na rede do Teach For All. Além de garantir a 
escalabilidade do programa, isso possibilita a participação 
de uma maior quantidade de candidatos de todo o 
Brasil, independentemente da região em que vivem e da 
capacidade de tempo e financeira de se locomover para 
participar de um processo seletivo presencial. Foi por conta 
dessa particularidade marcante do nosso Processo Seletivo  
que conseguimos continuar aumentando a inclusão  
e a diversidade da turma neste ano.

POLÍTICA AFIRMATIVA: 

Em nossos processos seletivos anteriores, após a fase de 
Testes Online, percebemos uma diminuição da proporção 
de candidatos que concluíram o ensino médio em escolas 
públicas. Entendemos que isso acontece, também, devido 
às desigualdades socioeconômicas e educacionais do país, 
as quais trabalhamos para combater.

Sabemos que os testes não são capazes de avaliar completa-
mente todas as inteligências, habilidades e qualidades que as 
pessoas possuem. Todavia, esse é um modelo que adotamos 
neste momento por se tratar de uma ferramenta que comporta 
a quantidade de pessoas inscritas, custos e as necessidades que 
serão exigidas dos futuros ingressantes no Programa de Desen-
volvimento de Lideranças do Ensina Brasil nas escolas que irão 
atuar. A cada etapa do nosso processo seletivo, vamos continuar 
avaliando outras competências e habilidades dos participantes.

Ou seja: 

Candidatos que 
concluíram o Ensino 
Médio em escola pública 
têm a mesma nota de 
corte entre si. 

Candidatos que não 
concluíram o Ensino 
Médio em escola pública 
têm a mesma nota de 
corte entre si.
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Nossos participantes vêm de  
todo o Brasil e compõem uma 
rede diversa e extremamente 
qualificada*

vindos de 26 
estados diferentes

vem de 
universidades 
públicas

74%
têm licenciatura

23%

é da primeira geração  
da família a ter acesso  
ao Ensino Superior

55%

são Engenheiros

29%

são pretos, 
pardos e 
indígenas

41%

Pensando nisso, tivemos uma nota de corte específica para os 
candidatos que concluíram o ensino médio em escolas públicas, 
estabelecida a partir da média das notas dos candidatos desse 
grupo. Para avançar para a próxima etapa, portanto, o candidato 
precisou ter uma nota superior a essa nota de corte específica.

PARTICIPAÇÃO DA REDE: 

Tanto os membros do time quanto os próprios ensinas 
participaram como avaliadores do processo de seleção, 
aumentando a diversidade dos avaliadores, além de tornar 
o processo ainda mais próximo da realidade da organização 
e de seus valores. Tivemos também a participação de 
consultores especialistas externos em diferentes etapas  
do Processo devido ao crescimento expressivo de 
candidatos neste ano.

*Dados do perfil das turmas de 2017-21
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Juliana 
Raineri 
Haddad

Tamera 
Almeida 
 

  Natural de Lauro de Freitas - BA

  Formada em Engenharia Ambiental e Sanitária   
    pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)

  1a geração da família a cursar Ensino Superior

  Ensina e professora de Matemática em      
    Luziânia - GO

  

  Natural de Ribeirão Preto - SP

  Formada em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP)

  Ensina e Professora de Língua       
    Portuguesa em Luziânia - GO

  

Bruno  
Geremias  
Bonfim

Caio Felipe  
Rodrigues  
de Oliveira

  Natural de Recife - PE

  Licenciado em Ciências Biológicas 
pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE)

  Ensina e Professor de Ciências em    
     Vitória - ES

  Natural de Ilha de Itamaracá - PE

  Licenciado em História e Professor da             
    Rede Estadual de Pernambuco

  1a geração da família a cursar Ensino Superior

  Ensina  e professor de História em          
     Açailândia - MA
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Acreditamos e atraímos os jovens    
mais promissores para trabalhar 
nos problemas mais desafiadores 
do país 

Segundo a pesquisa Carreira dos Sonhos*, sucesso profissional 
para os jovens significa: paixão pelo que faz, aceleração de car-
reira e fazer a diferença por meio do trabalho. Qualquer seme-
lhança com a vivência docente não é mera coincidência. No Pro-
grama os Ensinas:

 Saiba mais sobre  
a  pesquisa *Carreira  

dos Sonhos

Transformam a vida de centenas  
de crianças e jovens no seu dia a dia

Têm um impacto real na aprendizagem de cada 
aluno e no seu senso de possibilidade - o que ele 
acredita que é possível realizar

Participam de um programa de desenvolvimento 
de lideranças e aceleram sua carreira ao lado de 
uma rede forte, brasileira e global

20 TREINAMENTOS PARA ORGANIZAÇÕES 
ESTUDANTIS, DENTRE ELES:

1. Carreira e Diversidade Racial na UFPR 
Ensina Brasil e Votorantim Cimentos

2. Capacitação à Distância  
na UNICAMP

3. Competências do futuro  
na UNESP - Ensina Brasil e Aiesec

4. Preparação para entrevistas 
na UFF

5. Lideranças em Educação 
na UFSC

6. O segredo para mandar  
bem em uma entrevista  
na UFGD

7. Lideranças em Educação 
na UFSCar

Assim, acreditando que professores 
são as maiores lideranças do país, 
construímos juntos espaços virtuais 
e presenciais para espalhar essa 
mensagem com outras pessoas  
da nossa rede e além:

https://www.carreiradossonhos.com.br/
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REDES SOCIAIS PARA  
UM BRASIL IMENSO: 

Mais de 170.000 pessoas  
alcançadas em nossa postagem  
de Abertura do Processo 
Seletivo 2021 nas Redes Sociais

9 LIVES ORGANIZADAS PELO ENSINA BRASIL:

Mais de 10 mil visualizações em nossas lives promovidas 
pelo Instagram e Youtube, reunindo desde influenciadores 
digitais até especialistas em processos seletivos

PROGRAMA DE EMBAIXADORES:

Participação de 27 ensinas como embaixadores, divulgando 
o Programa e conversando com candidatos sobre sua 
própria experiência no processo seletivo  
e como ensina.

PROGRAMA ENSINA ANJO: 

Candidatos aprovados puderam contar com o apoio de um 
ensina ou alumni para tirar qualquer tipo de dúvida, anseio 
ou curiosidade sobre o funcionamento do Programa, além 
de compartilhar os principais desafios e experiências 
durante os dois anos de ensina.

MANUAL DO CANDIDATO E GUIA DOS FAMILIARES: 

Um manual detalhado repleto de dicas sobre o processo 
seletivo para os candidatos e uma cartilha explicativa para 
seus familiares visando mitigar as suas principais dúvidas e 
receios e contar mais sobre a nossa rede.
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ESPAÇO DE TROCA ENTRE CANDIDATOS: 

Especialmente em um contexto de pandemia em que a 
colaboração é mais importante que nunca, colocamos 
candidatos em contato para se ajudarem entre si e também 
organizamos momentos de tira-dúvida sobre as fases.

LIVE OFICIAL: PROCESSO SELETIVO 2021  
E A EXPERIÊNCIA COMO ENSINA

Bate-papo entre o nosso time - incluindo a Flávia 
Goulart, que é alumni Ensina e nossa Coordenadora de 
Recrutamento - e um de nossos ensinas Embaixadores 
do Processo Seletivo, para que os candidatos pudessem 
conhecer melhor o nosso programa através de três 
perspectivas diferentes: de quem  

já concluiu o programa (alumni),  
de quem está no programa (ensina)  
e de quem recruta os melhores 
talentos para fazer parte de nossa 
rede (time Ensina).

PARCERIA COM A EMPOWER

Realizamos uma série de treinamentos e capacitações de 
jovens universitários através da empresa Empower, que 
assim como nós acredita no potencial dos jovens e das 
redes e conecta organizações estudantis a empresas e 
organizações de todo o país.

LIVE COM O VIDA DE TRAINEE

Nossa Coordenadora de 
Recrutamento e alumni, Flávia 
Goulart, participou de uma 
live sobre o nosso Programa 
de Desenvolvimento de 
Lideranças para a Educação 
com uma das maiores 
plataformas de atração  
e desenvolvimento de  
jovens talentos do Brasil,  
 a Seja Trainee! 



C A P Í T U LO  2 . 

Desenvolvendo lideranças 
para a educação
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dos ensinas recomendariam o Programa de 
Desenvolvimento de Lideranças do Ensina 
Brasil para um amigo interessado em se 
desenvolver pessoal e profissionalmente

86%*

“As habilidades adquiridas com a experiência 
de ser professor são transferíveis para muitas 
- se não todas - as profissões. E o impacto 
de ser professor na vida real também foi 
transformador. Eu entrei no Ensina querendo 
transformar o mundo, querendo impactar os 
jovens na escola e, na verdade, eu também 
aprendi muito com eles.”

Thomaz Albuquerque, alumni 2017 e 
Community Leader na Resilia Educação

*respostas 8-10 numa escala de 0-10
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Para chegar na nossa visão de 
uma educação de qualidade para 
todos, desenvolvemos uma rede 
de professores-líderes

Para o Ensina Brasil, uma Educação de Qualidade 
é construída de forma contextualizada, junto à 
comunidade e aos estudantes e fundamentada 
em quatro pilares fortemente interconectados: 
consciência, proficiência, cidadania e atitude.  

Além de garantir a aprendizagem e expandir oportunidades e 
perspectivas futuras, busca formar o(a) aluno(a) cidadã(o) como 
aquele(a) que reflete sobre seu papel como sujeito, entendendo 
de onde veio e fortalecendo a confiança em seu potencial, para 
que reconheça sua responsabilidade social e sua capacidade de 
influenciar a realidade ao seu redor, envolvendo-se ativamente 
e de forma coletiva na comunidade.

 Clique aqui para acessar 
na íntegra nosso Modelo 

de Desenvolvimento, 
referenciais teóricos e visão 

Conhecimentos e 
competências que 
possibilitam aos 
alunos acessarem 
oportunidades

Habilidade de agir 
com um senso 
de propósito e 
responsabilidade, 
de formas 
individuais e 
coletivas

Entendimento 
sobre si mesmo, 
os outros, a sua 

comunidade e seu 
lugar no mundo

Forma de ser e 
operar no mundo 
para construir um 

futuro melhor

PROFICIÊNCIA

ATITUDE

CONSCIÊNCIA

CIDADANIA

https://drive.google.com/file/d/1RllXN7BeOgz34w-8ussIJV89JC9ulJl_/view?usp=sharing
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Compreendemos, como nossa missão, o desafio de potencializar 
uma rede de lideranças que, a partir de uma atuação transfor-
madora como professores nas escolas mais vulneráveis do país 
e com formação constante, desenvolvam o comprometimento 
e os conhecimentos necessários para multiplicar seu impacto e 
gerar mais oportunidades para todos. Em poucas palavras, nos-
so papel no desenvolvimento de alunos cidadãos é catalisação 
do desenvolvimento de uma rede de professores líderes.

Entendemos que estes líderes detêm algumas 
habilidades tradicionalmente atribuídas ao(à) 
professor(a) e também outras que são vistas como  
de líderes admirados em organizações e governos. 

Competências do(a) 
professor(a) líder

Competências
do(a) líder

Competências
do(a) 

professor(a)

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

EMPATIA E INTELIGÊNCIA 
CONTEXTUAL

RESPONSABILIZAÇÃO 
E EXECUÇÃO

MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO

COMUNICAÇÃO E 
COLABORAÇÃO

Para nós, a formação do(a) 
professor(a) líder passa por um 
conjunto de competências que 
permeiam esses dois universos 
e o papel do Ensina Brasil é 
catalisar o desenvolvimento 
dessas competências.
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MENTALIDADE DE CRESCIMENTO: compreende os 
desafios que serão enfrentados no processo e possui 
domínio emocional e autocuidado para enfrentá-los, 
adaptando percursos e priorizando atividades para 
equilibrar bem estar e resultados. Está sempre aberto 
para novas oportunidades de aprendizado.

EMPATIA E INTELIGÊNCIA CONTEXTUAL: analisa e 
aprende com o contexto antes e durante a realização 
de suas ações, compreendendo-se enquanto um 
integrante da comunidade em que atua, valorizando, 
conhecendo e respeitando o processo cultural e 
histórico de onde está inserido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: quebra problemas 
complexos em desafios menores, otimizando as 
soluções e compreendendo os impactos da sua 
execução, bem como os atores envolvidos e  
impactados no processo.

RESPONSABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO: entrega 
resultados, entendendo-se como responsável pelo 
impacto das suas ações e tangibilizando suas ideias  
de maneira prática e executável.

COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO: trabalha de 
maneira efetiva em rede, envolvendo outros atores no 
processo de tomada de decisão, comunicando-se de 
maneira empática e assertiva e navegando pelos níveis 
de influência do ambiente em que está inserido.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular, Valuable Young Leader (HBR), 
Competências do Século XXI (Alberta, Canadá)

Valorizamos a experiência prática 
combinada com embasamento 
teórico e formações frequentes 
para o desenvolvimento 
de excelentes professores, 
oferecendo acompanhamento 
pedagógico constante 

Durante o programa, o ensina viverá os desafios comuns a todo 
professor de escola pública que trabalha em regiões e escolas 
em bairros de baixa renda, periféricos e com baixo índices de 
aprendizagem. Este é o ponto central do programa. É essa vi-
vência, atrelada à reflexão sobre essa experiência, que propicia a 
principal formação e desenvolvimento das competências do pro-
grama. Concomitante a isso, o Ensina Brasil oferece elementos 
formativos que catalisarão o desenvolvimento dessas competên-
cias. Eles podem ser presenciais ou virtuais e são fundamentais 
para a melhor jornada de formação dos nossos participantes.

*Entenda mais 
sobre cada um de nossos 

elementos formativos 
acessando o nosso Modelo de 
Desenvolvimento na íntegra aqui

https://drive.google.com/file/d/1RllXN7BeOgz34w-8ussIJV89JC9ulJl_/view?usp=sharing


38 39

Vivência enquanto professor: 
desafios comuns a todo professor de escola pública

*Elementos eletivos ou opcionais

** Informações destes elementos como obrigatórios ou 
eletivos acompanhará as comunicações bimestrais

~500
horas de formação 
presencial e/ou virtual

1500
horas de formação na 
complementação pedagógica 
para não licenciados

Trilhas 
Online**

Encontro  
de Trabalho

Plano de 
Desenvolvimento 
Individual (PDI)

Trabalho  
de Verão*

Tutoria  
Pedagógica

Encontro  
de Rede

Mentoria com 
Professores*

Intensivão

Diálogos 
Formativos**

Mentoria  
de Carreira*

Complementação 
Pedagógica

Nessa jornada de formação intensiva ao longo 
dos dois anos, contamos com muitos parceiros 
especialistas:

Complementação pedagógica 
com cerca de 1500h de 
duração

Formações voltadas à prática 
docente

Desenvolvimento de 
Instrumentos de avaliação

Livros sobre desenvolvimento 
docente

Planejamento e gestão de sala 
de aula, com foco nas áreas de 
Linguagens, Ciências da Natureza 
e Ciências Humanas

Planejamento e gestão de 
sala de aula, com foco na 
área de Ciências Exatas

Bem estar do professor

Formações e conteúdos sobre 
Educação Inclusiva

Eros&Psique

Mentoria de professores 
inspiradores com foco em 
desafios de sala

Apoio em cursos e eventos 
relacionados à carreiras no 
pós-programa

Habilidades socioemocionais
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Em nosso primeiro Intensivão 
100% online, asseguramos a alta 
qualidade de nossa formação 
inicial no ambiente remoto

Pela primeira vez, realizamos nossa formação intensiva para os 
futuros ensinas 2021 de maneira totalmente adaptada ao am-
biente online, contando com uma plataforma específica, criada 
exclusivamente para esse momento. Nosso Intensivão 2021 con-
tou com 45 dias de duração entre dezembro de 2020 e janeiro 
de 2021 e quase 70 sessões formativas com taxa média de 90% 
de aprovação* voltadas para o desenvolvimento de práticas do-
centes, conversas com importantes atores da educação brasilei-
ra, workshops de habilidades de liderança e módulos para de-
senvolvimento da cultura de grupo e da rede Ensina Brasil. Além 
disso, tivemos o Conexão 2021, uma semana em que os ensi-
nas aplicaram, na prática, os aprendizados do Intensivão, dando 
mais de 900 aulas virtuais para mais de 600 alunos de todo o 
Brasil, com acompanhamento de nossos Tutores Pedagógicos.*

Veja a seguir alguns dos destaques  
do Intensivão 2021:

CERIMÔNIA DE ABERTURA 

Transmissão ao vivo em uma de nossas escolas em Caruaru-
PE, com a participação do aluno Ruan, do alumni Rodolfo 
Santos e da Diretora Rejane (seguindo todos os protocolos 
de segurança e distanciamento social que o momento exige).

SESSÕES COM LIDERANÇAS EM EDUCAÇÃO

Aprendizado vindo de líderes inspiradores da rede 
Ensina Brasil que atuam em diversos setores: Governo, 
Empreendedorismo Social, Terceiro Setor e nas escolas

* % de finalistas que recomendaria fortemente a formação  
(notas 9-10 em uma escala de 0-10)

Nossos convidados Débora Garofalo, Alexsandro Santos, Priscila Cruz, Gina Ponte, Denis 
Mizne e os alumni Francielle Santos, Rayana Vasconcellos e Ivan Akerman.
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SESSÕES “A VOZ DO ALUNO”

Momento para conhecer a visão de 4 de nossos alunos 
sobre uma sala de aula excelente, o papel da escola e do 
professor na sua formação e planos futuros

DIVERSIDADE E IDENTIDADE

Série de três sessões para gerar reflexões e compreensão 
com relação ao papel do professor para uma escola mais 
diversa e inclusiva

Adaptamos nossa formação 
continuada no contexto da 
pandemia para que professores  
e alunos seguissem alcançando  
o máximo do seu potencial

“A chance de trabalhar dentro da escola, 
mesmo que remotamente, traz a possibili-
dade de habitar esse ambiente seguro onde 
o aprendizado e a troca de experiências per-
mitem o erro e a evolução constante. Con-
tar com uma equipe pedagógica e colegas 
professores tão potentes me enche de ale-
gria e vontade de aprender. Afinal, durante 
esses dois anos o objetivo é esse: aprender 
a ensinar e ensinar a aprender.”

Ensina Jaqueline Novoletti
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Em meados de março, por causa da pandemia, todas as redes 
suspenderam suas aulas presenciais. Com esse desafio, ajusta-
mos rapidamente os modelos e formatos de nossas formações 
e desenvolvemos conteúdos formativos alinhados aos desafios 
e necessidades deste período para que os ensinas continuassem 
estudando,  se desenvolvendo e melhorando suas práticas didá-
ticas. Sabemos que o nível de aprendizado - mesmo com ferra-
mentas e conteúdos à distância, onlines ou impressos - de nossos 
alunos está em risco. Portanto, acreditamos que o processo de 
desenvolvimento e aprimoramento docente torna-se ainda mais 
importante. Confira alguns dos nossos elementos formativos:

COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Entendemos a relevância de uma formação específica no 
componente curricular em que o ensina leciona e de garantir 
que ele possa seguir a carreira de professor após o término 
dos dois anos do Programa. Por isso, seguimos oferecendo 
em 2020, sem custo algum aos ensinas, a Complementação 
Pedagógica em universidades parceiras credenciadas pelo 
MEC para aqueles que não possuem licenciatura. Neste 
último ano, 143 ensinas cursaram a Complementação.

RODADAS PEDAGÓGICAS 

Adaptando o processo de observação e coinvestigação 
presencial de aulas dos ensinas, em que eles refletiam junto 
aos nossos tutores pedagógicos sobre possíveis melhorias 
de gestão de sala de aula, didática e planejamento, 
propomos um formato online que nomeamos de “Rodadas 
Pedagógicas”. Trata-se de uma metodologia em que grupos 
de até 5 ensinas assistem vídeos de aulas gravadas e juntos 
fazem reflexões sobre a aula assistida com a facilitação de 
um tutor pedagógico. O objetivo é identificar boas práticas 
e oportunidades de melhorias do exercício apresentado e 
transpor esses aprendizados para serem adotados em suas 
próprias aulas. Nosso time publicou um artigo sobre essa 
abordagem no CONEDU - Congresso Nacional de Educação 
de 2020. Para entender essa metodologia em maiores 
detalhes, clique aqui.

TUTORIA PEDAGÓGICA E PLANO  
DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 

Na pandemia, mantivemos momentos de apoio individual 
aos ensinas oferecidos por nossos tutores pedagógicos 
com conversas mensais e também inovamos ao adotarmos 
o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para ensinas. 
Baseado nas observações de suas práticas dentro e fora 
de sala de aula e nas conversas de feedback com seu 
tutor, os ensinas construíram um plano individual de ações 
teóricas e práticas com prazos de execução para melhoria 
de algumas habilidades chaves necessárias. Os tutores 
apoiaram os ensinas na construção do PDI e realizaram 
conversas frequentes para garantir o acompanhamento da 
evolução e execução deste plano. Durante este período, 
98% dos ensinas concordam que a tutoria tem contribuído 
significativamente para seu desempenho em sala de aula.

https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/69521
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FORMAÇÕES VIRTUAIS E TRILHAS ONLINE 

Ao longo dos dois anos de Programa proporcionamos 
encontros formativos relacionados a todas as 
dimensões de nosso currículo com o objetivo de sempre 
contribuir para a expansão de repertório e espaços de 
desenvolvimento dos ensinas. Em 2020 foram realizadas 
em média 5 formações mensais ao vivo, entre obrigatórias 
e opcionais. Os temas eram atuais e latentes como, por 
exemplo, “Como apoiar meus estudantes neste período 
de quarentena?”, “O que priorizar na aula online?”, “Boas 
práticas da rede para cuidar da saúde emocional em 
tempos de quarentena”, “Bate-Papo sobre redes sociais e 
o profissionalismo docente”, etc. Além disso, ampliamos 
as formações e trilhas online opcionais disponíveis para 
os ensinas, trazendo conteúdos e melhores práticas 
relevantes para o momento da pandemia. Foram mais de 
60 oportunidades formativas oferecidas ao longo do ano.

ENCONTRO DE TRABALHO 

Realizados presencialmente em cada um dos pólos em 
que atuávamos em 2019, em 2020  tiveram seu formato 
adaptado para o online e passaram a incluir todos os pólos 
simultaneamente, aumentando a troca de aprendizados 
e construção de Rede e apoio entre os participantes. 
Cada encontro tem um objetivo específico. Em 2020 
trabalhamos a Avaliação Diagnóstica: como elaborar e 
fazer uso dos dados, considerando o eventual retorno às 
aulas presenciais e a necessidade de pautas as práticas nos 
conhecimentos que os alunos conseguiram desenvolver 
neste período de distanciamento, além de Avaliação 
Somativa, ao nos aproximarmos das discussões de 
fechamento de ano letivo e a preocupação com os índices 
de reprovação e evasão escolar. Também abordamos 
temáticas como a preparação para a carreira profissional 
após os 2 anos do Programa para a turma 2019, dentre 
outros temas. Os EDTs tiveram uma média de participação 
de 175 ensinas, 15 facilitadores por formação e uma 
avaliação média de 8 em uma escala de 0-10.

ENCONTRO DE REDE

Com o objetivo de promover integração entre a Rede de 
Ensinas, ao mesmo tempo em que trabalhamos elementos 
do nosso currículo de formação, realizamos dois encontros 
de Rede em 2020 no formato inovador de Hackathon com 
a toda a Rede Ensina (ensinas e alumni). O primeiro evento 
ocorreu no final de março, logo após o início da pandemia, 
para levantar ideias de projetos e iniciativas que a Rede 
Ensina poderia realizar para contribuir para a educação 
brasileira neste momento de crise. Compareceram mais 
de 130 participantes da Rede e muitas ideias surgidas 
neste evento foram implementadas nos meses seguintes 
(confira mais detalhes no próximo capítulo deste relatório). 
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O segundo evento ocorreu em setembro e dele surgiram 
ideias que posteriormente foram sistematizadas para 
a garantia de suporte entre a própria rede para as 
adaptações dos municípios em relação à pandemia, como o 
Ensino Híbrido, modelos de avaliação de atividades feitas 
em casa e aulas online. O momento formativo como um 
todo contou com 180 pessoas, considerando-se a presença 
de ensinas, do time Ensina Brasil e da rede de Alumni. 

“Estou com dois ensinas - Julian e Jéssica, 
que estão em Vitória, ES. Considero o Conecta 
& Ensina como uma das maiores vivências pro-
fissionais que já vivi. A partilha entre profes-
sores em contextos distintos é muito valiosa.”

Cleciane Santos Alves, Coordenadora de 
Acompanhamento Pedagógico na Diretoria 
Regional de Educação da SEDUC/SE e membro da 
Rede Conectando Saberes Programa de Mentoria 
Conecta & Ensina

É um programa de mentoria que estabelece uma rede de diá-
logo entre professores ensinas e mentores (professores da Co-
nectando Saberes). O objetivo é promover um espaço de troca 
que contribua para o desenvolvimento da prática docente. Ge-
ralmente, o/a mentor/a leciona o mesmo componente curricular 
que o seu. Na mentoria, o ensina traz dúvidas, reflexões e desa-
fios relacionados à prática docente e ao ambiente de aprendi-
zagem. O foco da mentoria está no planejamento de aula (se-
quências didáticas, planos de aula e priorização de conteúdos), 
didática (conhecimento pedagógico do conteúdo e estratégias 
didáticas para trabalhar o componente curricular) e gestão de 
aula (motivação, engajamento, aprendizagem, acesso e rela-
ções). Além disso, a partir da relação de confiança que se esta-
belece entre mentor e mentorado, o ensina pode trazer alguns 
desafios pessoais da vivência docente, relacionados à organiza-
ção ou relacionamentos na escola, por exemplo.

PROGRAMA DE MENTORIA CONECTA & ENSINA

No primeiro ano do nosso Programa o ensina tem um 
professor ou diretor de escola como mentor. Em 2020 
nos aproximamos ainda mais da rede de professores 
Conectando Saberes (CS) e os convidamos para serem 
mentores de nossos ensinas, nomeando, assim, o 
nosso programa de mentoria do primeiro ano de 
“Conecta&Ensina”. Tivemos 43 professores da rede CS 
mentorando 56 ensinas da turma 2020 em encontros 
frequentes. Foram realizados mais de 210 encontros entre 
abril e novembro deste ano. Esta alta taxa de engajamento 
e de frequência dos encontros são resultados que indicam 
que os encontros foram muito proveitosos e úteis e os 
ensinas conseguiram aprimorar seu conhecimento e 
habilidades com o apoio da mentoria; 



C A P Í T U LO  3 . 

Exandindo oportunidades  
a partir do chão da escola
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dos diretores das escolas 
onde atuamos recomendam o 
Programa e gostariam de ter 
mais ensinas em suas escolas 

95%

“O Ensina Brasil fez a diferença em Caruaru 
porque vimos resultados concretos através 
do empenho de cada ensina dentro de nossas 
escolas e comunidades. Há quatro anos eles 
trabalharam ao lado dos professores, gestores 
e coordenadores para trazer mais protagonismo 
aos estudantes. [...] Com tudo isso, conseguimos 
ampliar o leque de oportunidades para a nossa 
educação, trazendo mais visibilidade para o 
município e mais conhecimento e aprendizado 
para nossos alunos.”

Raquel Lyra, Prefeita de Caruaru, PE
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Reforçamos nossas relações  
com governos e comunidades 
durante o período da pandemia 
através de diversas atividades  
de cooperação

Dobramos o número de municípios nos quais atuamos e hoje 
estamos em 10 municípios de 5 estados. Agora, estabelecemos 
parcerias duradouras firmadas através de políticas públicas tam-
bém com o estado de Goiás e com o município de Vitória (ES) e 
interiorizamos nossa presença no estado de Maranhão, com en-
sinas nas cidades de Itapecuru-Mirim, Imperatriz e Açailândia, 
além da expansão na capital em São Luiz. Além disso, seguimos 
trabalhando em parceria com o estado de MS e com as prefeitu-
ras de Cariacica (ES) Petrolina (PE) e Caruaru (PE). A ampliação 
de nossa rede significa um crescimento significativo em nosso 
potencial de impacto.

"Dois professores do Ensina Brasil em uma 
escola que tem outros 50 professores, movi-
menta todos eles com ideias novas, com novas 
estratégias, com uma capacidade enorme de 
interpretar os desejos e interesses dos jovens. 
Sou testemunha do envolvimento dos ensinas 
com a escola, da criatividade e da dinâmica 
que eles dão à escola."

Haroldo Corrêa Rocha - Secretário Executivo da 
Educação do Estado de São Paulo e ex-Secretário  
de Estado de Educação do Espírito Santo

Vitória (ES)

Cariacica (ES)

Caruaru (PE)

Petrolina (PE)
Goiás

Mato 
Grosso
do Sul

Maranhão
ensinas e alumni 
participando de 
atividades focadas 
no aluno

+130

alunos alcançados 
através de projetos  
e iniciativas coletivas

+260 mil

projetos em parcerias com 
Secretarias, organizações 
do 3o Setor e EdTechs

+50

iniciativas novas 
realizadas por ensinas  
e alumni proativamente

+20
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AULAS ACESSÍVEIS E DE QUALIDADE NA TV ABERTA

Com a extensão do ensino remoto para todo o ano letivo 
de 2020, os ensinas e os alumni que continuam atuando 
em nossos polos se especializaram em um novo modelo 
de ensino: através de vídeo aulas personalizadas para a 
televisão. A vantagem deste canal é ampliar o acesso ao 
aprendizado* e oferecer aos alunos uma melhor qualidade 
dos vídeos, que são gravados em estúdio.

*Segundo a Plataforma JET, apenas 13% dos estudantes podem contar 
com computador ou notebook para seu uso exclusivo

Veja alguns exemplos:

19 ensinas e 7 alumni gravando 
videoaulas e trabalhando no Centro 
de Mídias da Secretaria Municipal de 
Educação de Cariacica

 Clique aqui para ver a reportagem!

7 ensinas gravando videoaulas na TV 
MS junto à Secretaria de Educação do 

Mato Grosso do Sul

 Clique aqui para assistir à videoaula!

5 ensinas gravando videoaulas na 
plataforma AulaEmCas@ da Secretaria 
Municipal de Educação de Caruaru

 Clique aqui para saber mais

POLÍTICA PÚBLICA EM GOIÁS

Estamos contribuindo para a estruturação de um 
Programa de Formação e Desenvolvimento do Professor 
da Secretaria de Estado de Educação de Goiás. O 
programa tem o objetivo de apoiar e oferecer o contínuo 
crescimento de cada professor a partir das estratégias de 
mentorias, feedbacks e na prática constante de formação 
do profissional da educação em serviço, e na melhoria dos 
resultados do ensino-aprendizagem da rede pública de 
ensino do Estado de Goiás.

O Ensina Brasil é um dos parceiros na formulação 
dessa política pública, compartilhando aprendizados, 
experiências, referências teóricas e um pouco do nosso 
modelo de Tutoria Pedagógica com o intuito de colaborar 
para formação e desenvolvimento de mais educadores e 
claro, dos estudantes. A partir das diretrizes do Programa, 
os professores da rede estadual irão passar por um 
processo formativo contínuo.

FORMAÇÕES 
APRENDER E 
REAPRENDER

Como forma de contribuir 
para garantir uma 
educação de qualidade 
para todos, estamos 
oferecendo uma série 
de formações exclusivas 
para professores de 
escolas públicas visando 
fortalecer seus conhecimentos, habilidades e competências 
digitais e presenciais com práticas inovadoras de ensino e 
aprendizagem para ambientes virtuais, de ensino híbrido e 
volta às aulas.

https://www.simnoticias.com.br/alunos-de-cariacica-acompanham-as-aulas-pelos-canais-da-rede-sim/
https://www.youtube.com/watch?v=GPDAfXoHIoc
https://www.instagram.com/aulaemcasacaruaru/?hl=pt-br
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UMDIAPOD

O “#UmDiaPod” é uma iniciativa de podcasts de temas 
variados do universo de nossos alunos, sempre alinhados 
aos conteúdos curriculares da BNCC. Os episódios são 
voltados aos adolescentes do Ensino Fundamental II e 
suas famílias de modo a estabelecer um canal de conversa 
descontraído entre os professores e os jovens durante a 
pandemia e garantir o engajamento e interesse de seguir 
aprendendo. Criado em 2020, o UmDiaPod já possui  
mais de 20 episódios gravados e distribuídos entre  
oito plataformas. 

 Clique aqui para assistir ao episódio
 Clique aqui para ler a reportagem da Folha Vitória

“Além de informações e entretenimento que o 
podcast passa, a gente adquire muito conhe-
cimento por meio do que está sendo falado 
pelos professores e alunos em cada episódio”. 

Ythauana Mirele Cavalcante, estudante do 9o ano

 4 formações 100% online e gratuitas no 1o semestre  
de 2021
 Avaliação diagnóstica
 Planejamento de boas aulas
 Estratégias para Ensino Remoto
 Habilidades Socioemocionais

 +4300 professores participando das formações

 97% afirmaram que irão aplicar os conhecimentos que 
adquiriram na formação 

 99% tiveram interesse em participar da próxima 
formação

LIGAÇÃO DO BEM

Com o objetivo de ampliar o bem estar dos alunos e 
professores e reforçar a conexão deles através de uma 
ligação, o projeto “LigAção Do Bem, criado por ensinas 
em 2020, já soma mais de 6300 usuários únicos de 500 
municípios. Ao auxiliar no protagonismo dos jovens 
e ampliar o sentimento de que eles são importantes 
para seus professores por meio de um bate papo não 
conteudista, o projeto procura contribuir para a diminuição 
da evasão escolar no retorno às aulas.

 Clique aqui para ir para o site do projeto
 Clique aqui para ler a reportagem

“Me senti grato pelos resultados alcançados. 
Tivemos retorno de alunos que já tinham de-
sistido de continuar estudando esse ano!”

Depoimento de professora participante

https://linktr.ee/umdiapod
https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/educatech/2020/10/14/conheca-o-podcast-de-educacao-feito-por-professores-do-ensina-brasil/
https://ligacaodobem.com.br/
https://canaisglobo.globo.com/assistir/futura/conexao/v/8937523/
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Outros projetos:

Curso de Podcast e Mídias Sociais para a Secretaria  
de Estado de Educação de Alagoas

Série de formações em Ferramentas Google para mais  
de 3.000 educadores junto à Secretaria de Educação  
do Governo do Estado do Maranhão 

Atividades referentes ao planejamento do retorno das 
aulas virtuais do município junto à Secretaria Municipal 
de Educação de Petrolina

Formação em Tecnologias para videoaulas junto à 
Secretaria Municipal de Educação de Casimiro de Abreu 
(RJ) em parceria com o Instituto João e Maria Backheuser

Formação Tecnológica para a Secretaria Municipal de 
Educação de Caruaru

Realização de mentorias de habilidades socioemocionais 
para 250 alunos-estagiários do Programa Jovem Cidadão 
junto à Assessoria da Juventude da Prefeitura Municipal 
de Araraquara - SP

Professores Mediadores no Programa NOVOTEC virtual 
junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Com o apoio dos ensinas,  
os alunos têm ampliado suas 
oportunidades e ido além do que 
normalmente é esperado deles

MELHORIA NO IDEB

O município de Caruaru-PE, onde temos orgulho de atuar 
desde 2018, apresentou um crescimento expressivo no 
IDEB 2019, divulgado em 2020. Sabemos que só com 
o engajamento de toda a comunidade é possível gerar 
uma transformação efetiva. Com este engajamento 
de muita gente, as escolas com ensinas lecionando 
português e matemática nos anos finais cresceram mais 
em aprendizado do que a média Brasil e do município 
(crescimento de 2,5x em Português e 1,4x em Matemática, 
SAEB 2019).

+0,8%
+2,1%

+1,3%

+4,8%2,5x

1,4x

+3,4%

+6,8%

Crescimento

Evolução Aprendizado Caruaru e Escolas Ensina Brasil*
(% Crescimento SAEB anos finais, 2019 x 2017

Crescimento

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

Brasil
Públicas

Brasil
PúblicasCaruaru Caruaru

Escolas com 
Ensinas 9o ano

Escolas com 
Ensinas 9o ano

*Devido a disponibilidade limitada de dados das nossas escolas, focamos a análise nos anos finais e no mu-
nicípio de Caruaru, onde atuamos em 30% das 35 escolas do município. Essa análise considera as 6 escolas 
de Caruaru onde temos ensinas de Português ou Matemática nos anos finais. 

Fonte: IDEB Caruaru 2017 x 2019
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ALUNO PUBLICA  
SEU PRIMEIRO LIVRO  
NA AMAZON

Depois de passar semanas 
desanimado com o período 
sem aulas presenciais, o 
aluno Eduardo recebeu 
uma ligação das ensinas 
Rafaela Campos e Rafaela 
Ferraz por meio do projeto 
Ligação do Bem, criado pela 
nossa rede. A partir desse contato, elas o incentivaram 
a desenvolver uma ideia que estava engavetada e que 
passou a tomar forma ao longo da quarentena: escrever 
um livro! A história “A Revolução Medieval” ganhou capa, 
revisão gramatical, edição e foi finalmente publicada pela 
Amazon! Com o valor arrecadado, o Eduardo ajudou sua 
família, realizou seu sonho de comprar um videogame e 
está desenvolvendo seu segundo livro.

 Clique aqui para comprar o livro na Amazon
 Clique aqui para ver o depoimento do Eduardo

COM VESTIBULAR ADIADO, ALUNA DE ESCOLA 
RURAL É APROVADA COM BOLSA EM FACULDADE 
PARTICULAR 

Com o vestibular da universidade pública adiado por conta 
da pandemia e sem um endereço de e-mail para fazer sua 
inscrição, a aluna Helysa, da zona rural de São Luis (MA), 
parecia ter ficado sem opção. Com apoio da ensina Camila 
Tavares, ela fez sua inscrição, se preparou e, com muito 
empenho, conquistou uma bolsa de estudos em uma 
faculdade particular.

 Clique aqui para assistir ao vídeo

PROJETO DE ALUMNI GANHA 3o LUGAR NO PRÊMIO 
SHELL DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

O alumni João Bosco Verçosa e seus alunos receberam 
o 3o lugar na Categoria Ensino Fundamental do Prêmio 
Shell de Educação Científica com o projeto Hey Ciência - 
divulgação e experimentação científica com uso de redes 
sociais - criado em seu período como ensina. Através de 
uma conta no Instagram, João vem incentivando seus 
alunos a investigar a natureza e criar experimentos 
científicos caseiros, além de compartilhar os mais diversos 
e surpreendentes conteúdos sobre o reino animal para 
ensinar ciência aos seus alunos de modo lúdico.

 Clique aqui para assistir ao vídeo

MEDALHISTAS NA MOSTRA BRASILEIRA DE 
FOGUETES

Seis estudantes de Caruaru (PE) foram medalhistas na 
Mostra Brasileira de Foguetes, uma olimpíada inteiramente 
experimental que consiste em construir e lançar foguetes 
o mais distante possível, e cujas bases de lançamentos 
também devem ser construídas pelos alunos. O alumni 
Elisvaldo Bezerra, que é professor de matemática e 
esteve supervisionando 
os estudantes, aproveitou 
a ocasião para interligar 
os assuntos de geometria 
e cálculos básicos na 
construção dos foguetes.

 Clique aqui para ler 
a reportagem

*Fotografia do ensina Elisvaldo com seus alunos na 
mesma Mostra, na edição anterior à pandemia

https://www.amazon.com.br/Revolu%C3%A7%C3%A3o-Medieval-Eduardo-Jarbas-Silva-ebook/dp/B08DWXRNFJ
https://www.youtube.com/watch?v=b2kolRTjhHw
https://www.youtube.com/watch?v=16FW6KRtJro
https://psec.shell.com.br/vencedores/edicao-2020.html
https://caruaru.pe.gov.br/estudantes-da-rede-municipal-de-caruaru-sao-medalhistas-na-mostra-brasileira-de-foguetes/
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ALUNOS EM REVISTA CIENTÍFICA

Orientados pelos ensinas José Gabriel Menezes, Laís 
Brandão e Valdecy Nascimento, estudantes do Ensino 
Médio da periferia de Campo Grande (MS) escreveram 
3 artigos para a Feira de Iniciação Científica da escola 
com o objetivo de propor soluções para problemas da 
comunidade local. Todos foram aprovados na FECINTEC 
(Feira de Ciências e Tecnologia de Campo Grande - MS) 
e publicados na revista científica Brazilian Journal of 
Development.

 Clique aqui para ler os artigos

ALUNA DESTAQUE NA 
OLIMPÍADA NACIONAL 
DE CIÊNCIAS 

A partir do incentivo 
dos ensinas Gabrielle 
Schoene, Theodora 
Beluzzi e Agnayo Borges, 
além de toda a equipe 
da Escola Municipal CAIC 
em Petrolina (PE), as 
alunas Bianca e a Evelly 
receberam medalha 
de bronze e menção honrosa na Olimpíada Nacional de 
Ciências.

MEDALHA DE OURO EM OLIMPÍADA  
NACIONAL DE MATEMÁTICA

Cinco alunos orientados pelo alumni e professor de 
matemática, João Pedro Cardoso, formaram uma das 
três equipes de todo o Brasil a ganhar a medalha de ouro 

na Maratona Cactus, uma 
Olimpíada virtual com 
três fases de desafios 
matemáticos aplicados a 
situações reais. Os alunos 
foram premiados com um 
tablet, livros, camiseta e 
certificado.

PODCAST DE HISTÓRIA GRAVADO POR ALUNOS

Visando explorar uma nova mídia e compartilhar os 
conhecimentos das aulas de História, os alunos da ensina 
Ana Frizzera produziram o podcast “Quem faz História” 
sobre acontecimentos e pessoas que marcaram a história 
do Brasil e do mundo na primeira metade do século XX. Os 
10 episódios são apresentados pelos próprios estudantes 
e abordam personagens históricos como Anne Frank, Oskar 
Schindler e Alan Turing.

 Clique aqui para escutar o podcast!

REPELENTE NATURAL NA AULA DE CIÊNCIAS

Em 2020, o Espírito Santo viveu uma das maiores epidemias 
de dengue na história. Pensando nisso, os alunos do 
ensina e professor de ciências, Pedro Rizek, tomaram a 
responsabilidade para si e botaram a mão na massa para 
contribuir para a solução deste problema tão latente na 
comunidade. Aproveitando que estavam aprendendo 
sobre misturas, consultaram estudos científicos para 
desenvolver o próprio repelente natural. Além de eficiente 
e econômico, o repelente não agride o meio ambiente.

 Clique aqui para assistir ao vídeo

https://drive.google.com/drive/folders/1DnL7kwmOjdek6SwXIgCVhvqWifOayWMQ
https://anchor.fm/quemfazhistoria
https://www.facebook.com/ensinabrasil16/posts/2913775648907485


C A P Í T U LO  4 . 

Construindo a transformação 
sistêmica na educação



“Em meu trabalho atual, falar com 
propriedade sobre educação básica pública 
só é possível porque carrego comigo todos os 
aprendizados acumulados durante a trajetória 
como ensina. Tenho plena convicção de que 
fazer parte do programa foi a melhor decisão 
profissional da minha vida, confirmando, 
definitivamente, o meu propósito: o trabalho 
por uma educação pública de qualidade 
socialmente referenciada.”

Lucas Tibiriçá, alumni e Analista de Base 
Territorial da Associação Bem Comum 
da Secretaria de Estado de Educação do 
Maranhão

dos 174 alumni da nossa rede 
continuam atuando em educação 

em +80 Organizações e Secretarias  
em 22 estados brasileiros 

80%
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Os alumni que continuam 
atuando em educação seguem 
carreiras de impacto em  
diversas frentes

trabalhando em 
escolas públicas  
e privadas

24%

trabalhando com 
gestão pública

19%

trabalhando  
em empresas,  
startups ou são 
empreendedores 
sociais

25%

trabalhando em 
organizações do  
terceiro setor

30%

 Conheça a trajetória de alguns  
 alumni em educação:

Cristiano Ferraz

Cofundador do Movimento  
AMPLIA e Analista de Projetos  
no Instituto Reúna

  Natural de Vitória da Conquista - BA

  Formado em Relações Internacionais pela 
Universidade de São paulo (USP)

  Foi ensina 2019 em Petrolina - PE

Ana Flávia Acerbi

Gestão Pública na Secretaria  
de educação de Tocantins  
(Vetor Brasil)

  Natural de Brasília - DF

  Formada em Engenharia Química pela 
Universidade de Brasília (UnB)

  Foi ensina 2018 em Cariacica - ES



Após os dois anos de nosso programa, 51 alumni continuam atuan-
do em nossos polos, o que demonstra não apenas o quanto a ex-
periência vem sendo significativa de ponto de vista pessoal e pro-
fissional, mas também um grande senso de responsabilização e 
vontade de seguir contribuindo para a melhoria da educação local. 

No Espírito Santo, 20 alumni seguem atuando em organizações do 
Terceiros Setor locais - como o Espírito Santo em Ação - , como 
professores da rede pública e funcionários da Secretaria Municipal 
de Educação de Cariacica. Junto à Secretaria, estiveram à frente do 
desenvolvimento do projeto #DeverEmCasa e da construção do 
novo Centro de Mídias, uma iniciativa pioneira no Estado que está 
beneficiando mais de 48 mil alunos através de aulas personaliza-
das na TV aberta.
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Mayara Paes

Cofundadora e Coordenadora  
da Troca

  Natural do Rio de Janeiro - RJ

  Formada em Engenharia de Bioprocessos 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)

  Foi ensina 2017 em Cuiabá - MT

Murilo Cassimiro

Coordenador Pedagógico  
na ETI João Lyra

  Natural de Araras - SP

  Formado em Gestão e Análise Ambiental na 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

  Foi ensina 2019 em Caruaru - PE

“Quando postei uma foto da inauguração do Centro de 
Mídias hoje, recebi uma mensagem do meu aluno Thiago, 
de 15 anos. Ele disse que agora fará questão de assistir as 
aulas da TV, porque assim conseguirá matar um pouco a 
saudade das nossas aulas. Todo esse trabalho é por cada 
um dos "Thiago's" espalhados por Cariacica e que estão 
sentindo falta dos seus professores nesse momento tão 
complexo. Que cada estudante possa sentir o conforto de 
ver um professor que admira aprendendo um novo jeito 
de dar aula e falando com ele também pela TV.”

Amanda Lopes, alumni e Coordenadora  
da Secretaria Municipal de Cariacica, ES

 29% dos alumni continuam atuando em 
nossos polos, contribuindo para a conti-
nuação de um impacto local e profundo
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“Na escola em que estou como Coordenador temos 11 
ensinas e 1 alumni, então a rede está muito presente e 
bem representada aqui. Os últimos anos como ensina em 
Caruaru me forneceram uma bagagem - pequena ainda - 
e um olhar cuidadoso e acolhedor para todos os profissio-
nais da escola, dos estudantes e da comunidade com um 
todo. Se hoje estou onde estou, é por conta desse cresci-
mento que a rede (Ensina e Caruaru) me possibilitou e me 
sinto apto a encarar esse e novos desafios.”

Murilo Cassimiro, Coordenador Pedagógico  
na ETI João Lyra Filho, em Caruaru, PE

O alumni JOSÉ GABRIEL 
hoje em dia desenvolve 
soluções para o letramento 
brasileiro como consultor 
educacional na Letrus

“Foi a partir das minhas 
experiências como ensina 
que passei a entender 
melhor o funcionamento de 
uma escola e a importância 
do trabalho de todos os 

atores envolvidos. O trabalho em equipe que tive com os 
outros ensinas e professores da escola deixou um legado 
enorme em mim, pessoal e profissional, de como as coisas 
funcionam bem quando há um objetivo em comum  
e pessoas dispostas.”

A alumni CAMILA LOPES continuou 
seu impacto na Secretaria de 
Educação de Sergipe 

“A bagagem do Ensina está sendo 
crucial em meu trabalho atual, 
especialmente no momento 
atual de adaptar formações da Secretaria para o formato 
síncrono/online seguindo a BNCC ou ainda, no momento de 
estruturar outras duas formações, uma para técnicos das 
Secretarias Municipais e Diretorias Regionais e outra para 
coordenadores da Rede Estadual.”

A alumni BRUNA PECIN foi 
aprovada com bolsa no Mestrado 
em Educação na Universidade de 
Stanford

“Na escola, pude observar o papel 
determinante que as lideranças 
escolares têm na promoção de 
ambientes colaborativos, com foco 
na equidade e na aprendizagem dos 

Em Caruaru (PE), a história se repete com 12 ensinas que também 
seguem trabalhando em diversas frentes da Educação do muni-
cípio. Apenas na Secretaria de Educação do Município, há alumni 
atuando como Gerente de Anos Finais, Gerente Pedagógico, for-
madores e professores.

 Conheça a trajetória de alguns  
 alumni em educação:

alunos. Por isso, no mestrado em Educação Internacional 
Comparada, na Universidade de Stanford, quero me 
aprofundar mais neste tema e pesquisar elementos 
que influenciam a formação de qualidade de lideranças 
escolares, que possam ser aplicados ao contexto brasileiro.”
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A alumni LILIAN RAQUEL é 
especialista em educação  
no Centro de Inovação para a 
Educação Brasileira  

“Conhecer o chão de sala traz 
uma visão muito mais realista 
e contextualizada de todos os 
impactos de uma boa (ou má) 
política educacional. Creio que 
essa experiência, direta com os estudantes trouxe um olhar 
de muito valor para a organização em que trabalho.”

 Veja alguns dos locais onde nossos  
 alumni estão trabalhando atualmente:

* As escolas públicas estão sendo representadas pelo logo das secretarias de educação

"A experiência da Rayana no Ensina Brasil é fun-
damental e um verdadeiro diferencial para suas 
atividades na Fundação Lemann. Ela sempre en-
riquece os projetos educacionais com os quais 
trabalhamos com sua vivência de chão da escola, 
com conhecimento sobre práticas pedagógicas, 
além de com frequência mobilizar a rede do Ensi-
na para entendermos diferentes realidades e co-
nhecer novas lideranças do campo educacional.”

Flávio Marques - Coordenador de Projetos da 
Fundação Lemann

Na fase de finalização do 
Programa, os ensinas recebem 
apoio para continuarem 
exercendo liderança coletiva em 
sua carreira dentro  
e fora da sala de aula

Para apoiar a finalização do Programa e continuação da carreira 
profissional e desenvolvimento de habilidades de liderança dos 
ensinas, seja em sala de aula ou fora dela, uma série de ações 
com foco na jornada de transição e empregabilidade foram rea-
lizadas ao longo do ano para a turma 2019, que se formou ao 
final de 2020.
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ZOOMS SOBRE CARREIRA PROFISSIONAL,  
IMPACTOS CORONAVÍRUS E NOVAS  
TENDÊNCIAS DE MERCADO

Foram realizados diversos encontros síncronos por 
videoconferência com profissionais experientes e 
relevantes em diferentes áreas de Educação. Iniciamos 
esta série com bate-papos sobre os impactos da pandemia 
no mercado de trabalho e nas organizações de Educação. 
Foram abordados tendências de corte ou de contratações 
e quais habilidades e competências se tornaram ainda 
mais importantes para futuras vagas. Seguimos esta série 
com bate-papos divididos entre áreas de atuação (1o, 2o e 
3o setor) liderados por alumnis e especialistas que atuam 
nestas respectivas áreas. Nesses momentos os ensinas 
puderam conhecer sobre a história dos profissionais 
e alumni, mas, sobretudo, tirar suas principais dúvidas 
sobre a experiência de carreira deles e como se preparem 
melhor para os processos seletivos pelos quais passariam 
no final do ano. Tivemos convidados como Guilherme 
Cintra do grupo Eleva, Thiago Chaer da Future Education, 
Flávia Passos da Porticus e integrantes da nossa Rede 
Alumni como Karina Lages, [Instituto Sonho Grande] e Ana 
Carolina Rozenberg, [Arco Educação], dentre outros. Além 
disso, também tivemos zooms sobre temas diversos como 
“Habilidades desenvolvidas pelos ensinas valorizadas na 
carreira profissional”, storytelling e escolhas de carreira. 

Por fim, também foram realizadas sessões sobre 
autoconhecimento 
e jornada de 
transição de carreira 
no EDT de agosto, 
totalizando cerca de 
20 horas intensivas  
de formações ao 
longo de 2020.

TRILHA DE PRÓXIMOS PASSOS DE CARREIRA

Essa trilha é em uma plataforma online e possui 6 módulos 
distribuídos em diversas temáticas de planejamento de 
carreira e preparação para processos seletivos. Alguns 
exemplos de módulos são: “Olhando para si”, “Tomada de 
decisão”, “Aprimorando sua narrativa pessoal”, “Preparação 
para seleções”, etc.

PROGRAMA DE MENTORIA DE CARREIRA

No segundo ano do programa, o ensina pode 
contar com a mentoria opcional de um profissional 
experiente na área de interesse específica 
que gostaria de atuar após o término do Programa. A 
mentoria tem o objetivo de apoiá-lo em sua transição 
e planejamento de próximos passos de carreira. Com o 
apoio do seu mentor, o ensina cria um plano de ação para 
estar mais próximo do seu objetivo profissional e expandir 
sua rede de contatos. Em 2020 conseguimos aumentar 
para 58 mentores de carreira apoiando ensinas. Isto 
representa 87% de adesão dos ensinas a esta iniciativa 
opcional. Dentre nossos mentores contamos com pessoas 
experientes em diferentes áreas tais como Katia Smole do 
Mathema, Thiago Rached da Letrus e Caio Sato do Todos 
Pela Educação.

AUXÍLIO NA PREPARAÇÃO DE CURRÍCULO, 
LINKEDIN E ENTREVISTA

Contamos com o apoio da empresa “Meu Entrevistador” 
para suporte na montagem e revisão de currículos 
profissionais, linkedin e treino de entrevista. 67% dos 
ensinas da turma de 2019 se inscreveram para participar 
desta iniciativa.
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APOIO NA PREPARAÇÃO PARA  
CARREIRA DOCENTE E GESTÃO ESCOLAR

Para orientação de ensinas que pretendem continuar como 
professores, oferecemos nosso e-book personalizado para 
preparação para concursos públicos  e processos seletivos 
simplificados de professores. Além do e-book, realizamos 
Zooms com alumni que atuam como professores e gestores 
escolares para que compartilhassem seu processo de 
preparação e decisão pela continuidade de atuação em 
escolas. Neste mesmo sentido, mapeamos os principais 
concursos públicos para professores e disponibilizamos,  
em uma plataforma colaborativa com os ensinas as 
principais informações para inscrição e realização  
dos processos. 

PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E OPORTUNIDADES DE 
CONTRATAÇÕES

Tendo em vista a suspensão das aulas presenciais a partir de 
março de 2020, nosso time identificou como oportunidade 
oferecer de forma antecipada a experiência de atuação 
junto a organizações parceiras, que usualmente ocorre em 
janeiro, entre o primeiro e segundo ano do programa, a que 
chamamos de Trabalho de Verão (summer job). Este ano 
realizamos parcerias com 21 Organizações que contrataram 
128 ensinas e alumni para realizarem projetos pontuais com 
algumas horas semanais durante o período da pandemia. 
Os projetos duravam, em sua maioria, entre duas semanas 
a três meses e tinham diferentes temáticas como, por 
exemplo, elaboração de conteúdos didáticos junto ao 
projeto AprendiZap da Fundação 1Bi, mentoria de jovens do 
Programa Novotec, do Estado de São Paulo, formação das 
ferramentas Google para professores e gestores de Casemiro 
de Abreu, no Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto João 

e Maria Backheuser e até levantamento de dados sobre o 
retorno das aulas presenciais em todo o mundo, por meio de 
um projeto do Vozes da Educação, que serviu de base para 
diversos municípios, estados e escolas do Brasil todo para 
desenharem os retornos seguros para seus alunos. 

Além disso, geramos oportunidades de trabalho de verão no 
período usual de janeiro de 2021 para os ensinas 2020 e de em-
prego efetivo para os ensinas 2019 que se formaram ao final de 
2020. Em janeiro de 2021 tivemos 39 ensinas da turma de 2020 
fazendo trabalho de verão em 27 Organizações. Mesmo antes 
de concluir o Programa, as habilidades de liderança dos ensinas 
são facilmente reconhecidas pelos líderes de projetos nas Orga-
nizações parceiras.

"Quis fazer o Trabalho de Verão principalmen-
te para entender e experimentar outros ca-
minhos de impactar a educação fora de sala 
de aula. A Parceiros da Educação chamou mi-
nha atenção pela coerência e assertividade 
de suas ações, além de seu impacto. Tem sido 
uma oportunidade incrível de entender me-
lhor como funciona a implementação de um 
projeto junto à Secretaria de Educação de São 
Paulo, participando de reuniões com diferen-
tes atores e de formações para as equipes do 
projeto de acompanhamento pedagógico.”

Paula Satie, ensina 2020, realizou 
Trabalhode Verão na Parceiros 
da Educação.
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COMITÊ DE ALUMNI

Quando se tornam alumni, os 
membros da nossa rede continuam 
compartilhando vivências, práticas 
e conhecimentos entre si e com 
líderes de todo o mundo

Membros: Thomaz Albuquerque, Patrícia Borges, Juce 
Bezerra, Joice Barbaresco, Bruna Pecin, Maria Eduarda 
Gomes, Melissa Brandão

O Comitê de Alumni é um importante órgão, responsável 
pela representação da rede alumni do Ensina junto ao time 
interno da organização. Os integrantes são escolhidos por 
meio de eleição direta pelos membros da rede e participam 
na elaboração e execução de estratégias e no engajamento 
da comunidade alumni.

ALUMNI NA REDE DE LÍDERES  
DA FUNDAÇÃO LEMANN

Membros: Alan Carvalho, Isabela Nunes Abreu, Pedro 
Henrique Ribeiro e Rodolfo Costa 

A Rede de Líderes de nossa parceira Fundação Lemann 
é formada por pessoas extremamente talentosas e 
comprometidas com a transformação social do Brasil. Fazem 
parte dela pessoas que buscam dedicar as suas vidas para 
a resolução dos maiores problemas sociais do Brasil em 
temas como Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico 
e Social, Meio Ambiente, Infraestrutura ou Justiça Social. 
O Ensina Brasil foi uma das organizações escolhidas para 
indicar alumni para fazerem parte da Rede e serem vetores 
de transformações ainda maiores. Nesse sentido, temos 
orgulho de anunciar que os alumni Isabela Abreu, Pedro 
Henrique Ribeiro e Rodolfo Costa também agora são parte 
da Rede de Líderes da Fundação Lemann!

100%
das organizações que receberam ensinas 
no Trabalho de Verão recomendam o 
programa a outras organizações de 
impacto social e educação 

92%
dos ensinas recomendariam 
o Trabalho de Verão como 
uma formação relevante e de 
qualidade para outros ensinas

(*Notas 8, 9 e 10 , pergunta de 0-10 sobre recomendação)

  FORMATURA ALUMNI

No ano passado demos as boas-
vindas à nossa terceira turma de 
Alumni formada em nosso Programa 
de Desenvolvimento de Lideranças. 
Ao longo dos últimos dois anos, 
eles passaram por mais 2.000 horas 
de formação e se desenvolveram 
na prática como professores, 
contribuindo para impactar 
positivamente o aprendizado 
de milhares de alunos, junto às 
comunidades escolares. Em 2020, 
com todos os desafios na educação 
por conta da pandemia, esses 
jovens tiveram que se reinventar, 
demonstrando grande capacidade 
de adaptação, resiliência e foco 
sempre no aluno. Nossa Rede Alumni 
recebe os novos membros de braços 
abertos para, juntos, expandirem 
suas conexões e continuarem 
potencializando seu impacto na 
educação brasileira!
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ENCONTRO ANUAL

Membros do Comitê organizador: Joice Barbaresco, José 
Gabriel, Marina Damasceno e Thainá Kedzierski

Com o objetivo de preservar os vínculos dentro da rede 
e estimular trocas e aprendizados, realizamos o segundo 
Encontro Anual da Rede Alumni em agosto de 2020. O 
evento, que aconteceu em dois sábados, contou com 
a participação de 80 alumni e abordou as sessões “A 
educação que queremos”, “o nosso papel de líderes no 
cenário Covid” e reflexões sobre como nos fortalecermos 
como rede. Também anunciamos à rede uma parceria 
com a Catálise Lab, uma plataforma de inovação social, e 
lançamos o “Desafio Idealista e Pragmático”. A proposta, 
que carrega no nome um de nossos valores, visa estimular 
a rede a refletir, discutir e propor soluções para um 
problema de relevância social escolhido pelo grupo, 
juntos às comunidades escolares. Depois de discussões 
muito ricas, cinco propostas finais e 734 votos de dentro 
e fora da rede, a ideia vencedora foi o desenvolvimento 
de um aplicativo que permite que os alunos criem um 
perfil pessoal para que professores e suas famílias possam 
acessar e acompanhar facilmente os dados acadêmicos e 
desenvolvimento dos alunos.

LATIDO LATINO

O Latino Latido é uma conferência anual da comunidade 
Alumni do Teach For All que reúne mais de 15 países e traz 
webinários, debates e workshops sobre temas latentes da 
educação na América Latina. A edição 2020, realizada pela 
primeira vez de forma 100% virtual, contou com serviço de 
tradução simultânea em português, resultando na maior 
participação do Brasil na história do evento e teve mais 
de 30 sessões. Os alumni Ana Moreira e Anderson Souza 
participaram ativamente da organização do evento, e os 
alumni Ivan Akerman, Victor Eyng, Francielle Santos e 
Isabela Abreu lideraram três dos painéis “Comunidades  
de Aprendizagem”. 

“Foram 4 meses de trabalho voluntário sem dei-
xar outros compromissos de lado. Foram 4 meses 
de aprendizagem. Foram 4 meses de crescimen-
to. De certa maneira, é como se acrescentassem 
mais 4 meses em minha formação como ensina.”

Anderson Souza, alumni e membro do 
Comitê de organização do Latido Latino 2020

NETWORK CONNECTORS

Membros: Mariana Giacon e Patricia Borges

A Network Connectors é uma iniciativa de 
nossa rede global Teach For All que visa 
construir relações profundas entre alumni de todo o 
mundo e fortalecer as trocas de conhecimento entre 
os países, além de ser um verdadeiro “laboratório de 
incubação de ideias” para ampliar o impacto da rede. 



Transparência Organizacional,  
Parceiros e Equipe
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 Desenvolvimento Institucional

Em 2020 renovamos e ampliamos a parceria com os nossos man-
tenedores e principais apoiadores, reforçando seu comprometi-
mento com o nosso Programa e impacto na educação brasileira. 
Reforçamos o time interno e Diretoria trazendo pessoas com ex-
periência em suas áreas de atuação e oferecemos treinamento 
de liderança para desenvolvimento e formação de todos do time, 
além da criação de um grupo interno de fomento à diversidade, 
especialmente a racial - o Pretas do Ensina.

Ao final de 2019, tivemos a oportunidade de contar com um pro-
jeto pro bono da Bain & Company. Durante esse projeto, foi ela-
borada (em conjunto com todo o time) uma árvore de objetivos 
que sistematizou as premissas do Programa de Desenvolvimento 
de Lideranças e indicadores para essas premissas. 

Foi iniciado também nesse ano um projeto para revisitar e apro-
fundar o conceito do que é uma educação de qualidade em um 
processo de co-construção com Ensinas, Alumni e especialistas 
externos.  A revisão contextualizada desse conceito foi usada en-
tão como insumo  para a construção de indicadores de indução da 
mudança e acompanhamento dos resultados obtidos em sala de 
aula. Além disso, orientará uma revisão do currículo de desenvol-
vimento dos Ensinas para garantir um alinhamento da formação 
e práticas de sala de aula com a visão de educação de qualidade 
construída.   

Já no segundo semestre de 2020 nossa Presidente e Cofundado-
ra, Erica Butow, foi eleita a Empreendedora Social do Ano, Prêmio 
da XP que busca reconhecer mulheres que estão transformando 
diversas áreas do mercado. Esta conquista tão importante é fru-
to do trabalho desenvolvido por toda a nossa rede com nossas 
alunas e alunos ao longo destes anos e uma oportunidade de dar 
mais visibilidade a nossa causa. Confira mais nesta reportagem.

Por fim, em 2021 renovamos o Certificado de Equivalência (ED 
certificate) obtido em 2019 através da empresa NGOsource, que 
reconhece o Ensina Brasil como ONG equivalente a uma insti-
tuição sem fins lucrativos e impacto social nos Estados Unidos, 
confirmando nossa credibilidade e transparência organizacional. 
Essa certificação facilita a doação advinda de empresas e organi-
zações americanas ampliando as oportunidades de parcerias para 
ampliarmos nossa atuação nas comunidades mais vulneráveis.

Conheça nossos principais 
parceiros e apoiadores

 Mantenedores:
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 Principais apoiadores: 

  Florian Bartunek

  Marcelo Medeiros

  Hernanes

  Orlando Gaspar 

  Carlos Pereira

 Amigos do Ensina Brasil 
  Antônio Márcio Divino

  Fabio Tran

  Felipe P. Guedes

  Gabriel V. Nunes

  Guillermo B. Manso

  Gustavo G. Carrero

  José Maria C. de Vasconcellos e Sá

  Joslaine de Freitas

  Julia Araujo

  Leandro C. Silva

  Marina C. de Moraes

  Ricardo N. Brasil

  Vinicius R. Silva

 Parceiros Técnicos

Além das doações em espécie, também contamos com o 
apoio institucional pro-bono de produtos e serviços de 
Organizações e voluntários que nos oferecem a sua melhor 
especialidade, experiência e tempo para executarmos e 
melhorarmos nossas atividades e Organização como, por 
exemplo, formação dos ensinas, transportes logísticos, 
planejamento estratégico dentre outros apoio a projetos 
institucionais.

 Voluntários Pró-bono

 Grupo Girls in Privacy - treinamento em LGPD

 Nuncio Natrielli Júnior, especialista em projetos de dados 
e tecnologia: apoio ao site organizacional

 Henrique Sá, especialista em marketing na Salesforce: 
configurações da marketing digital

 Guido Padovano e Bianca Padovano: curso de inteligência 
emocional Search Inside Yourself

 Stéphanie Santos, multiplicadora Politize!: treinamentos 
de Oficina de Comunicação Não-Violenta e Guia Prático 
para Conversas Difíceis

 Ricardo Jucá, sócio da Atingire: treinamento de Gestão  
de Tempo e Produtividade Pessoal
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Outros

1%

Fundações e Institutos

44%

Grupos familiares e 
Pessoas Físicas

55%

 Agustina Carrasco, Vice Presidente de Desenvolvimento 
de novos negócios do Banco Credit Suisse LatAm, apoio  
à área de Parcerias

 Todos os palestrantes da nossa Formação Inicial, 
Intensivão 2021

 Todos os professores e Diretores de escolas Mentores  
do programa Conecta Ensina em 2020

 Todos os profissionais mentores do programa Mentoria 
de Carreira em 2020 

 Todos os Membros do Teach for All nos projetos 
“Diversidade e Inclusão” e “Ensina Brasil’s Five Year 
Contribution Project” 

Gostaríamos de agradecer a todos os nossos 
apoiadores mantenedores, institucionais e parceiros 
técnicos pró-bono por caminharem conosco, lado 
a lado, para contribuir para que um dia, todas as 
crianças tenham uma educação de qualidade.

Entenda a origem e aplicação dos 
nossos recursos organizacionais

O Ensina Brasil é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sem fins lucrativos, o que significa que não te-
mos como objetivo gerar lucro em nossas operações. Nossa re-
ceita provém exclusivamente da doação de recursos de parcei-
ros privados. Em 2020 não recebemos nenhuma verba por lei de 
incentivo, tampouco repasse de doações governamentais. Além 
disso, não prestamos serviços remunerados. Dentre nossos par-
ceiros encontram-se Fundações e Institutos, Empresas e pessoas 

físicas. Buscamos estabelecer uma relação de longa parceria com 
os nossos apoiadores e, por isso, 44% deles apoiam a organização 
há 3 ou mais anos. Em 2020 captamos R$ 8,3 milhões* para cus-
tear as turmas ativas em 2020 e 2021, pois nosso Programa tem 
duração de 2 anos, e Rede Alumni.

 Origem dos recursos em 2020*: 

* Visão Competência

Prezamos muito pela confiança de nossos parceiros e participantes 
do nosso Programa. Somos todos parte da mesma Rede. Por isso, 
ser uma entidade transparente, regular e idônea é fundamental. Em 
2020 nosso orçamento financeiro foi de R$ 5,5 milhões*. Por ser um 
Programa de Desenvolvimento de Lideranças, nosso investimento 
principal foi na Formação e desenvolvimento dos ensinas (tutoria e 
complementação pedagógica, programas de mentoria etc), seguido 
por Comunicação, Recrutamento e Seleção dos novos participantes 
e outros custos diretamente relacionados ao Programa, correspon-
dendo a 76% do total orçamentário. Além disso, cabe destacar que, 
excepcionalmente em 2020 devido ao contexto pandêmico, reduzi-

 Alocação Financeira dos Recursos  
 em 2020: 
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Formações, Certificação e Tutoria

Comunicação, Recrutamento e Seleção

Relação com o Governo (inclui logística)

Avaliação e monitoramento

Alumni

Custos fixos, Financeiro, Admin. e Organizacionais

Custos totais

48%

76
%

 N
O

 P
R

O
G

R
A

M
A

100%

13%

7%

5%

3%

24%

Para garantir transparência e adoção de boas práticas de Gover-
nança Organizacional, anualmente o Ensina Brasil passa por um 
processo de auditoria externa e independente de suas contas fi-
nanceiras, e cumpre suas obrigações legais junto ao Governo e 
órgãos competentes pertinentes a nossa atuação como OSCIP. 
Mantemos todas essas informações e certidões de forma pública 
e de fácil acesso em nosso site institucional na seção de Trans-
parência que você pode consultar aqui a qualquer momento ao 
longo de todo o ano.

Conheça a rede que acredita  
e trabalha para que, um dia, 
todas as crianças tenham  
uma educação de qualidade

Claudia Sender
Conselheira Estácio, 

Amigos do Bem, 
Gastromotiva, Gerdau; 

Ex-CEO LATAM

Gina Ponte Vieira
Professora premiada da 
Rede Pública com +20 

anos de experiência

Denis Mizne
CEO Fundação Lemann

Izolda Cela
Vice-governadora CE 

e Ex-secretaria de 
Educação de Sobral e CE

Eduardo Lyra
Fundador e CEO da 

Gerando Falcões

Rodolfo Santos
Alumni Ensina Brasil 

e Gerente SEDUC 
Caruaru-PE

Letícia Lara 
Rodrigues

Sócia-fundadora da 
empresa de impacto 

e consultoria Tree 
Diversidade

Maria Francisca 
Passos

Consultora do Banco Fator 
e membro do Conselho 

Fiscal do Museu da 
Pessoa e dos Conselhos 

Consultivos do Instituto C 
e do Hospital do Rim

Monica Becker
Especialista em 

mercado financeiro 
e psicopedagoga 

independente

 Conselho Consultivo

 Conselho Fiscal

mos 23% do nosso orçamento inicial planejado, pois, além de eco-
nomizarmos custos logísticos, também realizamos alguns cortes e 
congelamento de despesas devido às incertezas do macroambiente.

https://www.ensinabrasil.org/quemsomos
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 Nosso time

ANA LUCIA ORLEANS PEREIRA CALLE DE PAULA  ANDRÉ VITI 

GARAVAGLIA MARIANNO  BEATRIZ DE GUSMÃO MEIGGER  BENY 

ENGELBERG  CAIO HENRIQUE SILVA FERRARI  DANILO LUIZ ANDRADE  

DIEGO CESAR DE ANDRADE  ELISA KRUMHOLZ ADLER  EMMANUELLE 

AMARAL MARQUES  ERICA AMELIA BUTOW  FELIPE HERSZENHAUT  

LUIS FERNANDO LOPES DOS SANTOS  FLÁVIA GOULART JESUS PINTO  

FLAVIA SUELLY LIMA DA SILVA  GABRIELA GOMES PELIZARI  GABRIELA 

MENEZES VILARINHOS  GABRIELA DE OLIVEIRA TOSO  GABRIELLY 

SADOVSKI DE OLIVEIRA  HENRIQUE MELLO CANTAGESSO  JADSON 

LUIZ DA CRUZ LEONATO  JULIA AUDREY DE PAULA  JULIA WOLFF 

THEODOZIO  JULIANA MATOZINHOS DO CARMO  KÉZIA MURTA 

BISPO  LARISSA DE FÁTIMA RIBEIRO CALIXTO  LEIDIANE ALVES 

DE SOUZA  LETÍCIA ALVES RAMOS  LUCAS BOTELHO DE ALMEIDA  

LUCAS CABRINI TANABE  MARIA LUISA BURATTO CARDOSO  MARINA 

NOVAES LOPES  MARTA BARRETO WERMELINGER  PAULA VIVIAN 

BRAVO  RAIANNY KELLY NASCIMENTO ARAÚJO  RAIZA ARAÚJO 

DE PAULA  SUZANE DOS SANTOS NAPOLITANO  THAÍS LUCAS 

MORALE  THIAGO PEREIRA ALVES JUNQUEIRA  VARNUZ COSTA 

JUNIOR  VICTOR AUGUSTO BOTH EYNG  VIVIANE TEBALDI MORAS  

 Alumni do Programa

ADRIEL LEANDRO MESQUITA  AFONSO AUGUSTO SANTANA SALES 

RIOS  AKIRA WANG TSUZUKI  ALAN CARVALHO OLIVEIRA  ALANE 

COSTA PINHEIRO  AMANDA LOPES SANTIAGO  ANA BÁRBARA 

LEME DE LIMA DIAS  ANA BEATRIZ ASSIS DE CARVALHO SILVA  

ANA CAROLINA DE CARVALHO SILVA  ANA CAROLINA LORENTZ 

DE CARVALHO  ANA CAROLINA ROZENBERG DE ANDRADE  

ANA CAROLINA SAMPAIO FRIZZERA  ANA FLÁVIA CARVALHO 

ACERBI  ANA KAROLINE CAITANO DO NASCIMENTO  ANA LAURA 

LAMOUNIER MAGALHÃES  ANA LUÍSA LARA MOREIRA  ANA LUIZA 

PRADO DE ALMEIDA  ANA PAULA CHAVIER RODRIGUES  ANDARA 

HENRIQUES GUALBERTO  ANDERSON SILVA DE SOUZA  ANDRÉ 

LIBOREIRO DOS SANTOS  ANDRIELA FRANCISCO FERREIRA  ANNA 

FLORA LEAL NUNES  ANNA PAULA VIVOLO LOPES E SOUZA  BEATRIZ 

EUGÊNIO FERREIRA  BEATRIZ NAEMI GENOVEZ AOKI  BEATRIZ NUNA 

MORRONE ARAUJO NOVAES  BIANCA FERREIRA MESQUITA DOS 

SANTOS  BIANCA OLIVEIRA DE AZEVEDO  BRUNA BARBOSA PECIN  

BRUNO ALEXANDRE DA SILVA  CAMILA DE ARAUJO LOPES  CAMILA 

TAIRA NAKAMURA  CAMILLA CARBINATTI  CARLA CARVALHO DE 

AGUIAR  CAROLINA MACHADO DA SILVA  CAROLINE DE OLIVEIRA 

CRISTOVÃO  CIBELY MARTINS VIEIRA  CLÁUDIO HENRIQUE DE 

PAULA FERREIRA  CRISTIANO SANTOS FERRAZ  DANIELLE DE LIMA 

FONSECA  DANILO LUIZ ANDRADE  DERLY FREIRE NUNES  DERYCLY 

DOUGLAS EUFRÁSIO GALDINO  DIEGO CESAR DE ANDRADE  

DUANA BLACH DE MACEDO MIRANDA  ÉDINO DE ALMEIDA GRAMA 

 ELISVALDO BEZERRA DA SILVA  FABIANE DOS REIS VIEIRA  FELIPE 

ARTHUR NEVES DE BARROS  FELIPE HERSZENHAUT  FERNANDA 

ASSEFF MENIN  FLÁVIA GOULART JESUS PINTO  FRANCIELLE 

CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS  GABRIELA MENEZES VILARINHOS  

GABRIELA RAISSA MARTINS MACIEL  GABRIELLE FONTES SCHOENE 

 GABRIELY SOUZA DE ARAUJO  GISELE MARIA BARBOSA  GISLAINE 

PINHEIRO PONTES  GUILHERME DA SILVA COSTA  GUILHERME 

KANASHIRO TOYOHARA  GUILHERME LUIS DESIDERIO  GUILHERME 

MACARINI OLIVEIRA SILVA  HENRIQUE DE MEDEIROS GONÇALVES  
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ISABELA NUNES ABREU COSTA  IVAN GONTIJO AKERMAN  IZABELA 

ELEONORA SILVA  JADSON LUIZ DA CRUZ LEONATO  JAMES SANTOS 

PAHIM  JEAN CARLOS AZEVEDO PENASSO  JÉSSICA ÁUREA LAGE 

 JOÃO BOSCO VERÇOSA  JOÃO LUIZ FRANCISCO  JOÃO PAULO 

CAMPOS MOURA CAVALCANTE  JOÃO PEDRO MEIRELES CARDOSO  

JOEL LUIZ PEREIRA  JOICE BARBARESCO  JOICE CAROLINE DA SILVA  

JOICE KELLEN CESÁRIO  JONATHAN SERAFIM LÚCIO  JOSÉ AGNAYO 

BORGES VERA  JOSÉ DIEGO DE MELO  JOSÉ GABRIEL MENEZES 

FREITAS  JUCE AMÉLIA ANDRADE BEZERRA  JULIA AUDREY DE PAULA 

 JULIA BORGES FAGUNDES  JÚLIA BORGES LIMA  JÚLIA GERALDES 

 KAMILA NUNES DA SILVA  KARINA LAGES DE ALTAVILA PERALTA 

 KARINE CUNHA SILVEIRA  KÉZIA MURTA BISPO  LAÍS BRANDÃO 

NUNES  LAIS COSTA DE OLIVEIRA  LARA GHIOTTO MENDES  

LEILANE RENOVATO ALBUQUERQUE  LEONARDO RODRIGO BORGES 

 LETÍCIA ALVES RAMOS  LILIAN RAQUEL DA SILVA COSTA  LORINE 

JODAR OLIVEIRA  LORRAYNE ZUCCHI DOS SANTOS  LUANDY CAROL 

SILVEIRA DE CASTRO BAIÃO  LUCAS PEREIRA PACHECO  LUCAS 

SANTOS CARDOZO DE SÁ  LUCAS VILLANACCI TIBIRIÇÁ  LUDIMILA 

AMORIM  LUIS FERNANDO DE MORAIS  LUIZ EDUARDO BARBOSA 

GIRÃO  LUIZA HELENA VIEIRA GIRÃO  MAIARA ESTEFANATO FAIGLE 

 MANOELA IMAMURA HERNANDEZ  MARCELA MOREIRA AGUIAR  

MARIA EDUARDA GOMES SILVA  MARIANA NASCIMENTO GIACON  

MARIANA SANT’ANNA MOREIRA  MARINA DAMASCENO PEREIRA  

MATEUS MORATORIO POLICARPO  MATHEUS LAGES DE ALENCAR  

MAYARA PAES LEME WASHINGTON  MELISSA MENDES BRANDÃO  

MICHELE PUGA SARUBBI  MONIQUE FILGUEIRAS  MURILLO NUNES 

PEREIRA  MURILO OTÁVIO CASSIMIRO  NATÁLIA LOPES FREGONESI  

NATALLIE REIKDAL CERVIERI  NEUBER LUIZ IGLESIAS DA SILVA  NÚBIA 

RESENDE DE OLIVEIRA  PATRICIA BORGES COUTINHO DA SILVA 

 PAULA SAMOGIN CAMPIONI  PAULO ANIZIO MEDEIROS SOUZA 

 PEDRO HENRIQUE BATISTA RIBEIRO  PEDRO HENRIQUE SALES 

CAVALCANTE  PEDRO LADEIA COSTA  PEDRO MENEZES VILARINHOS 

 PHILLIP FÉLIX DE OLIVEIRA SOUZA  POLIANA GOMES ORLANDI  

PRISCILA RODRIGUES GOMES  RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA  

RAFAEL WILLIAM GARCIA DE MARQUE  RAFAELA CAMPOS DE SOUZA 

 RAFAELA RAMALHETE FERRAZ  RAISSA GIOVANNA KELLY RIZETTO 

LOPES  RAPHAEL ALBERTI NÓBREGA DE OLIVEIRA  RAYANA DIOGO 

DE VASCONCELOS  RAYSSA PEREIRA DO NASCIMENTO MENDES  

RODOLFO ALVES DOS SANTOS  RODOLFO COSTA DOS SANTOS  

SARA DANIEL RIBEIRO  SOFIA FERNANDES DE OLIVEIRA  SOFIA 

HOMEM DE MELLO FARIA  SUELEM MARTINI ASSMANN  TATIANA 

SOARES DE CARVALHO  THAINA DA ROSA KEDZIERSKI  THEODORA 

PANITSA BELUZZI  THIAGO PEREIRA ALVES JUNQUEIRA  THOMAS 

GUSTAVO SILVA DA CUNHA  THOMAZ DE MORAES ALBUQUERQUE 

 TIAGO FREIRE SESTARI  VALDECY RODRIGO DO NASCIMENTO  

VANESSA PEREIRA TERRA  VARNUZ COSTA JUNIOR  VERUSKA 

ALVES NOGUEIRA  VICTOR AUGUSTO BOTH EYNG  VINICIUS DE 

OLIVEIRA LIMA  VITOR GUSTAVO PEREIRA  VIVIANE TEBALDI 

MORAS  VIVIANNE KLISSIA OLIVEIRA ROCHA  WAGNER MANOEL 

JUNIOR  WELINGTON FAGUNDES BUSULO  WILLIAM BRADLEY 

 YANE CAMPOLINA CACHUITE MOTA  YURI CHAYA PIRACCINI  
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Faça parte deste movimento  
e apoie a educação brasileira

Em 2020, a chegada da pandemia do Covid fez com que trou-
xéssemos ainda mais a tona nosso propósito: agora, mais do que 
nunca, precisamos de lideranças comprometidas, professores 
que internalizam o seu papel como líderes, porque sabemos que 
as crianças e as populações mais vulneráveis são as mais afetadas 
pela crise que vivemos. Nosso foco segue sendo ter um impacto 
ainda maior e relevante, construído lado a lado com as comuni-
dades escolares tão potentes, com quem temos o privilégio de 
atuar nesse caminho até o dia em que todas as crianças tenham 
uma educação de qualidade. Vamos juntos?

As doações de apoio ao nosso programa de dois anos 
podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. Basta 
acessar o nosso site:

www.ensinabrasil.org/doacoes

Caso queira fazer uma parceria, acesse a aba 
“parcerias” de nosso site ou escreva para nós  
pelo o e-mail:

www.ensinabrasil.org/sejaparceiro 

parcerias@ensinabrasil.org 

Uma das inovações de 2020 foi a adoção do PIX  
para doações. De modo simples e prático, as doações 
podem ser feitas em qualquer valor, de forma única 
ou mensal, com cartão de crédito, débito, débito em 
conta ou com boleto bancário. 

TRANSFERÊNCIA VIA PIX: 

CNPJ: 12.202.674/0001-58

TRANSFERÊNCIA VIA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE: 

Razão Social: Ensina.BR

CNPJ: 12.202.674/0001-58

Banco: Itaú

Agência: 0311

Conta Corrente: 79942-3

Acompanhe o nosso trabalho através dos nossos 
canais de comunicação e cadastre-se em nossa 
newsletter pelo nosso site:
 

Um dia, todas as crianças terão 
uma educação de qualidade

http://www.ensinabrasil.org/doacoes
http://www.ensinabrasil.org/sejaparceiro
http://parcerias@ensinabrasil.org
https://www.ensinabrasil.org/
https://www.facebook.com/ensinabrasil16/
https://www.instagram.com/ensinabrasil/
https://www.linkedin.com/company/ensina-brasil/?originalSubdomain=pt
https://www.youtube.com/channel/UC5n1xHSvpkUy1dd2dNc33jQ



