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Sumário
Executivo

2019 foi um ano de crescimento e amadurecimento para o 
Ensina Brasil, pois iniciamos uma segunda fase da organização. 
Entre 2016 e 2018 estávamos construindo e executando o nosso 
modelo de organização e operação, colhendo as primeiras 
evidências de resultados nas comunidades escolares e indícios 
de que ser professor é sim coisa para os jovens mais talentosos 
do país. Tivemos o apoio de muitas pessoas e organizações nesta 
primeira fase para dizer que desde então iniciamos uma nova fase 
organizacional voltada para a aplicação intensa dos aprendizados 
que tivemos e para o crescimento do nosso impacto, ainda 
mantendo nossa visão igualmente empreendedora e responsável 
na busca por uma educação de qualidade para todas as crianças.

Em 2020 contamos com a nossa quarta turma em sala de aula, 
totalizando 200 ensinas continuando a fazer a diferença na vida 
de 54.000 alunos em escolas em ambientes de vulnerabilidade 
social em diferentes estados. Além disso, “formamos” a nossa 
segunda turma de alumni (ex-participantes), e desde então, já 
temos mais de 100 alumni atuando dentro ou fora das salas 
de aula, mas sempre embasados pela sua experiência como 
professor para seguir contribuindo para a melhoria da educação. 

Este parecia ser um ano de atenção total na execução de melhorias 
advindas dos nossos aprendizados nos últimos anos. No entanto, a 
pandemia do Covid-19 fez com que trouxéssemos ainda mais a tona 
nosso espírito empreendedor. 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. 

Por isso, nos mantemos firmes na nossa visão e estratégia para os 
próximos anos, ao mesmo tempo em que, reconhecendo o aumento 
da nossa responsabilidade, nos adaptamos e reinventamos para 
apoiar os alunos, ensinas, parceiros e nosso time durante esse 
período. Nosso foco segue sendo ter um impacto ainda maior e 
relevante,construído lado a lado com as comunidades 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.

ERICA BUTOW
CEO e cofundadora 

do Ensina Brasil
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Agora, aproveitamos esse momento para reunir os principais acontecimentos 
da nossa rede neste último ano e agradecer a tantos parceiros que construíram 
essa história conosco. 

*respostas 8-10 numa escala de 0-10

Em quatro anos de atuação, tivemos 
mais de 40.000 inscrições para 
apenas 380 vagas para ser  ensina, 
uma concorrência maior que a do 
curso de medicina na Universidade 
de São Paulo, a USP

100% dos Diretores das 
escolas onde atuamos 
gostariam de ter pelo menos 
1 ensina continuando em 
sua escola em 2020

Eles estão distribuídos em 
13 estados do Brasil, atuando 
em 54 organizações ou órgãos 
governamentais.

Tivemos nosso primeiro 
encontro Alumni

Nos dois polos em que atuamos 
há 2 anos, tivemos um aumento 
significativo no número de alunos 
das escolas em que atuamos 
aprovados em Institutos e 
Universidades Federais em 2019

Foram mais de 100 
sessões formativas e 80 

facilitadores convidados 
no nossa última formação 

intensiva em janeiro, o 
Intensivão

80% dos  alumni  estão 
trabalhando em educação, 

atacando o problema de 
diversas frentes.

+90% dos ensinas 
recomendariam o Programa 
de Formação de Lideranças do 
Ensina Brasil para um amigo 
interessado em se desenvolver 
pessoal e profissionalmente*

Veja mais 
no Capítulo 2

Veja mais 
no Capítulo 3

Veja mais 
no Capítulo 4

Veja mais 
no Capítulo 1

Forma 
carinhosa que 
chamamos os 
participantes 
do nosso 
programa 
de 2 anos

participantes 
que já passaram 
pelos 2 anos de 

programa

Crescimento de 36% 
de aprovados em 
Institutos Federais 
em Caruaru

Crescimento de 20% 
de aprovados em 
Universidades Federais 
no Espírito Santo

Destaques de cada capítulo
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Um dia, todas as crianças 
terão uma educação 
de qualidade

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.

N O S S A  V I S Ã O

N O S S A  M I S S Ã O

ensinas atuando 
como professores

Membro da rede 
global Teach for All, 
presente em mais de

alumni, dos quais 
80% seguem atuando 
em educação

alunos impactados regiões 
do Brasil

Presença em
escolas 
públicas

em contextos 
vulneráveis

+200

107

+54 mil

50 países

62

3
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+40.000 inscritos 
em apenas 4 anos 
de atuação

Recrutamento 
& Seleção

1)

Mais 
concorrido do 
que Medicina 

na USP!

Em 2019,

avaliadores 
ao longo do 
processo seletivo 

entrevistas 
individuais

+18.000

+40

700

inscritos para 
150 selecionados

Neste capítulo...

Como funciona o 
processo seletivo?

Quem são e de onde 
vêm os selecionados?

Como agimos para garantir 
a diversidade
 
Como atraímos jovens 
talentos para a docência?

5 etapas de Processo Seletivo entre 
setembro e dezembro, com mais 

de 4 meses de duração
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Como funciona o 
Processo Seletivo?

O formulário abrange algumas informações pessoais, profissionais, 
acadêmicas e sobre atividades extracurriculares.

Possui três componentes: teste de análise crítica, questionário de 
convicções e resolução  de caso.

As perguntas dissertativas dessa fase instigam reflexões acerca de 
seus comportamentos, decisões, conquistas e crenças pessoais. 

A dinâmica  é dividida em dois momentos: amostra de aula e 
resolução de caso em grupo. 

A entrevista visa identificar os candidatos com maior alinhamento 
com as competências procuradas pelo Ensina e com a nossa visão, 
valores e missão.

O nosso Processo Seletivo é composto por 5 etapas:

Formulário de Inscrição

Teste de Múltipla Escolha

Perguntas de Reflexão

Dinâmica de Grupo

Entrevista Final

1 ) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

Formado em Licenciatura em História na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Caruaru, já era professor da rede municipal 
e foi ensina 2019 em Caruaru (PE)

William Bradley

Sempre tive vontade de fazer 
alguma diferença na educação, 
e foi justamente essa a minha 
intenção quando eu prestei 
o processo seletivo do Ensina 
Brasil: desenvolver melhor minha 
liderança, minha gestão de 
sala de aula e poder impactar 
positivamente a vida dos 
meus alunos e a escola.

A proposta  do Ensina Brasil de 
atuar com educação me fascinou. 

Durante as etapas do processo 
seletivo eu conheci mais sobre 

a organização e fiquei cada vez 
mais envolvida. Na etapa de 

dinâmica de grupo conheci outras 
pessoas com o mesmo propósito 

e com espírito de cooperação, 
o que confirmou meu desejo de 

fazer parte da rede.

Formada em Engenharia Civil 
na Universidade de São Paulo e foi 

ensina 2019 em Petrolina (PE)

Mariana Giacon
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Juliana Miranda

Natural do Mato Grosso do Sul

Formada em Engenharia pela 
Universidade de Brasília

Ensina e professora de 
matemática em Campo 
Grande (MS).

34% são 
engenheiros

3% já eram 
professores das escolas 

em que atuamos

Nossos participantes vêm de todo o Brasil e compõe uma 
rede diversa e extremamente qualificada.

Quem são e de onde 
vêm os selecionados?

vêm de 
Universidades 
Públicas

75%

Wellington Moreira

Natural da Bahia

Licenciado em Letras pela 
Universidade de Pernambuco

1o da família a cursar Ensino 
Superior

Ensina e professor de Língua 
Portuguesa  em Petrolina (PE).

28% são 
licenciados

55% faz parte da 
primeira geração da 

família à ter acesso ao 
Ensino Superior

são pretos, 
pardos e 
indígenas

Naturais de

diferentes

45%

25 Estados
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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.

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. 

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.

O empoderamento como parte do impacto na ponta

O desenvolvimento da empatia e senso de equidade

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

Como agimos para garantir a 
diversidade de nossas turmas 
desde o Processo Seletivo?

A pluralidade no processo de desenvolvimento de lideranças

Acesse AQUI nossa 
Política de Diversidade

Por fim, enxergamos que a diversidade caminha junto com a criatividade 
e inovação, e que estas são características fundamentais para lidar com a 
complexidade que é o sistema educacional brasileiro. Dessa forma, acreditamos 
nos jovens mais promissores e diversos para trabalhar e resolver os problemas 
mais desafiadores do país.

Uma rede 
diversa para 
ficarmos mais 
próximos de 
nossa visão

Somos a única organização parceira do Teach For All que realiza seu Processo Se-
letivo inteiramente online. Além de garantir a escalabilidade do programa, isso 
possibilita a participação de uma maior quantidade de candidatos de todo o Bra-
sil, independentemente da região em que vivem e da capacidade de tempo e fi-
nanceira de se locomover para participar de um processo seletivo presencial. Foi 
por conta dessa particularidade marcante do nosso Processo Seletivo que con-
seguimos continuar aumentando a inclusão e a diversidade da turma neste ano.

Inteiramente online

https://drive.google.com/file/d/1Neajgo6pwzTCXTrx4cmtK_2zO9IumKQu/view?usp=sharing
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Em nossos processos seletivos anteriores, após a fase de Testes Online, percebemos 
uma diminuição da proporção de candidatos que concluíram o ensino médio em esco-
las públicas. Entendemos que isso acontece, também, devido às desigualdades socioe-
conômicas e educacionais do país, as quais trabalhamos para combater.  

Sabemos que os testes não são ca-
pazes de avaliar completamente 
todas as inteligências, habilidades 
e qualidades que as pessoas pos-
suem. 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 in-
gressantes 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.

Pensando nisso, tivemos uma nota de corte específica para os candidatos que concluí-
ram 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. Ou seja: Candidatos 
que concluíram o Ensino Médio em escola pública tem a mesma nota de corte entre si. 
Candidatos que não concluíram o Ensino Médio em escola pública tem a mesma nota 
de corte entre si.

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

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

Com política afirmativa

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

Nosso processo seletivo é baseado em 7 competências, que são avaliadas diversas ve-
zes ao longo das etapas. Confira quais são elas:

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.

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

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

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

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

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

Tem sonho grande para si mesmo e para os outros. É 
idealista e pragmático independente da complexidade do 
problema. 

Alinhamento 
de Valores

Habilidades
Interpessoais

Resiliência e 
Persistência

Pragmatismo e 
Responsabilização

Humildade 
e Empatia

Resolução de 
Problemas

Sonho Grande

Com participação da rede

Baseado em competências
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Propósito

Desafio

Desenvolvimento

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

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

Participar de um programa de 
desenvolvimento de lideranças ao lado 
de uma rede forte, brasileira e global

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

Participação em 11 eventos junto a Universidades e Organizações pelo Brasil: USP, 
UFMG, UNICAMP,  Conferência Na Prática da Fundação Estudar, Congresso Nacional 
pela Diversidade da Empodera, Conferência ENACTUS etc.

Redes Sociais para um Brasil imenso: Mais de 90.000 pessoas alcançadas em posta-
gens de redes sociais durante o período de inscrições.

Programa Ensina Anjo: candidatos aprovados poderiam contar com o apoio de um ensina 
atual ou alumni para tirar qualquer tipo de dúvida, anseio ou curiosidade sobre o funciona-
mento do programa, principais desafios e experiências durante os dois anos do Programa. 

Manual do Candidato e Guia dos Familiares: um manual detalhado repleto de dicas 
sobre o processo seletivo e depoimentos de atuais ensinas para os candidatos. Além 
de uma cartilha explicativa para seus familiares para mitigar as suas principais dúvi-
das e receios e contar mais sobre a nossa rede.

Olhando para as pesquisas do que os jovens estão buscando*; esses mesmo jovens 
que estão nos concorridos programas de trainee. E vimos que eles buscam:

* Pesquisa Carreira dos Sonhos, Cia de Talentos

Como atraímos jovens 
talentos para a docência?

Durante o recrutamento...

A presidente e cofundadora do Ensina Brasil, 
Erica Butow, participou do painel sobre Edu-
cação da BRASA Summit junto com Rossieli 
Soares, atual Secretário de Educação do Es-
tado de São Paulo e Priscila Cruz, presidente 
executiva do Todos Pela Educação.

O Seja Trainee a e Cia de talentos, especializa-
dos em atração e desenvolvimento de jovens 
talentos, detacaram o Processo Seletivo do En-
sina Brasil em seus sites e redes sociais. Tam-
bém fomos convidados para palestrar na Feira 
de Carreiras e Recrutamento da Anhembi Mo-
rumbi pela Seja Trainee.

O Hernanes, jogador do time de futebol São Pau-
lo, deixou um recado importante nas redes so-
ciais do Ensina Brasil: de que professores são as 
maiores lideranças do país e que mais jovens de-
veriam se inscrever em nosso Processo Seletivo!

Pelo quarto ano consecutivo, o Ensina Brasil es-
teve presente na Feira Na Prática, de nossa par-
ceira Fundação Estudar. Além da oportunidade 
de entrarmos em contato com alguns dos jovens 
mais talentosos dos país, nossa Coordenadora de 
Recrutamento e alumni Flávia Goulart liderou o 
Painel sobre transição de carreira para educação.

ERICA BUTOW NA BRASA SUMMIT

SEJA TRAINEE E CIA DE TALENTOS

HERNANES NO MOVIMENTO 
PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

ESTUDAR NA PRÁTICA

https://drive.google.com/file/d/1jOu9ZhV453F2H9_-b2Vo2zh3OJWEyZ-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wejJ0sVaQNuWmFmvKKqPNUDWkYZ4aPiz/view?usp=sharing
https://sejatrainee.com.br/programa-de-desenvolvimento-de-liderancas-ensina-brasil/
https://www.ciadetalentos.com.br/blog/ensina-brasil-esta-com-inscricoes-abertas-conheca-o-programa/
https://www.instagram.com/p/B1MzTFMB1vW/
https://www.instagram.com/p/B1MzTFMB1vW/
https://www.napratica.org.br/inscricoes-programa-do-ensina-brasil/
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+90%* dos ensinas recomendariam o 
Programa de Formação de Lideranças do 
Ensina Brasil para um amigo interessado em 
se desenvolver pessoal e profissionalmente

* resposta 8-10 numa escala de 0-10

Desenvolvimento 
de Competências do 

Professor-Líder

21 habilidades 
+200 objetivos de 

aprendizagem

Trabalhadas 
em quatro 
dimensões

Contemplando 
12 temas

Neste capítulo...

Quais são as competências do 
professor líder?

Como essas competências são 
desenvolvidas?

Comprometimento com o 
tamanho do desafio desde a 
formação inicial

Acompanhamento 
pedagógico constante ao 
longo dos dois anos

Liderança dentro e fora da 
sala de aula

Adaptações para o Covid-19 

Mentalidade de crescimento
Resolução de problemas
Responsabilização e execução
Empatia e inteligência contextual
Comunicação e colaboração

Planejamento de Aula
Gestão de Sala de Aula

Domínio de Conteúdo
Diversidade e Identidade

Avaliação
Didática

Autodesenvolvimento
Bem estar

Profissionalismo
Contexto escolar

Ecossistema de Educação
Rede Ensina

Si mesmo
Sala de Aula
Comunidade Escolar
Redes

Desenvolvimento
de Lideranças

2)
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Acreditamos que existem várias competências que são intersecção entre as 
competências de um bom professor e as de um bom líder. A partir dessa visão, 
escolhemos cinco competências que, para nós, são essenciais no desenvolvi-
mento de um(a) professor(a) líder.

Compreende os desafios que serão enfrentados no processo de desen-
volvimento 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.

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.

Quebra problemas complexos em desafios menores, otimizando as solu-
ções e compreendendo as consequências da sua execução, bem como os 
atores envolvidos e impactados no processo.

Entrega resultados, entendendo-se como responsável pelo impacto das 
suas ações e tangibilizando suas ideias de maneira prática e executável.

Trabalha de maneira efetiva em rede, envolvendo outros atores no processo de 
tomada de decisão, comunicando-se de maneira empática e assertiva e nave-
gando pelos diferentes níveis de influência do ambiente em que está inserido.

Mentalidade de crescimento

Empatia e inteligência contextual

Resolução de problemas

Responsabilização e execução

Comunicação e colaboração

1 ) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

Quais são as competências 
do professor líder?

Durante os dois anos do Programa, o ensina vive os desafios comuns a todo 
professor de escola pública que trabalha em bairros de baixa renda, periféri-
cos e com baixo índices de aprendizagem. Este é o ponto mais central do Pro-
grama. É essa vivência, atrelada à reflexão sobre essa experiência, que propicia 
a principal formação e desenvolvimento das competências dos participantes 
do Programa. Concomitante a isso, o Ensina Brasil oferece elementos formati-
vos que catalisarão o desenvolvimento dessas competências. Eles podem ser 
presenciais ou virtuais e são fundamentais para a melhor jornada de formação 
dos nossos participantes.

Como estas competências 
são desenvolvidas?

Ensinar é um desafio diário, 
é cansativo, muitas vezes me 
sinto incapaz... E ao mesmo 
tempo, nunca senti uma alegria 
tão grande, nunca me senti tão 
completa e jamais imaginei que 
esses quase 160 alunos poderiam 
me conquistar tão rapidamente. 
Esses meses conseguiram me 
ensinar o que não aprendi numa 
vida inteira, e pretendo continuar 
aprendendo ao longo desses 2 
anos. Nunca senti tanto orgulho 
de fazer parte de algo, como 
sinto em fazer parte do Ensina.

Maria Luiza Gama
Ensina 2020
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Formação 
presencial

Formação 
continuada

Elementos 
opcionais

Para que os participantes, como protagonistas do 
seu próprio processo de aprendizagem, possam 

acessar, de acordo com suas prioridades ou 
momento de desenvolvimento

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

Planejamento e 
gestão de sala de 
aula, com foco em 
Matemática

Gestão de 
sala de aula

Bem estar 
do professor

Gina Ponte, Jana 
Barros, Jayse 
Antonio...

Planejamento e gestão 
de sala de aula, com 
foco nas áreas de Lin-
guagens, Ciências da 
Natureza e Ciências 

Mentoria de 
professores 
com foco em 
desafios de sala 

Complementação 
pedagógica com 
cerca de 1500h 
de duração

Livros sobre 
desenvolvimento 
docente 

Curso exclusivo 
de dinâmicas 
de poder Professores 

Inspiradores

*inclui formação pedagógica 
para ensinas que não possuem 
diploma de licenciatura antes 
do Programa

+2000 horas 
de formação

Este ano realizamos o quarto Intensivão do Ensina Brasil para a turma 2020, com o nosso 
currículo de formação já adaptado para que as as sessões formativas contemplassem as 
novas diretrizes e habilidades da Base Nacional Comum Curricular.  

Nesta formação presencial, os ensinas par-
ticiparam de sessões voltadas para o desen-
volvimento de práticas docentes; conversas 
com importantes atores da educação brasi-
leira; workshops de habilidades de liderança; 
e módulos para desenvolvimento da cultura 
de grupo e rede Ensina Brasil; além de da-
rem aula de reforço para alunos de organi-
zações e escolas parceiras com a observação 
focada de nossos tutores pedagógicos para 
aprimoramento das suas práticas docentes.

~100 sessões 
formativas

ao longo de 1 mês 
de formação inicial

~80 
facilitadores 
convidados

160h de 
Formação 
Presencial

Comprometimento com o tamanho 
do desafio desde a formação inicial

Em janeiro tem 
intensivão!
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Intensivão 2020 em fotos

Pelo quarto ano consecutivo, a Gina Ponte, uma 
de nossas maiores referências de professora-lí-
der e idealizadora do premiado projeto Mulhe-
res Inspiradoras, ministrou o painel “Lideranças 
em Educação: Professores”. Na palestra, a Gina 
contou sua trajetória de luta por uma educação 
de qualidade para todos e sobre a defesa da 
igualdade étnico-racial e de gênero nas escolas.

Com a nossa rede crescendo e se fortalecendo, 
diversas sessões do Intensivão foram facilitadas 
e protagonizadas por ensinas e alumni, que trou-
xeram reflexões profundas sobre a experiência 
do Programa e sobre o contexto das escolas 
onde atuamos e seus principais desafios.

Em uma rede que acredita e trabalha para 
que, um dia, todas as crianças tenham uma 
educação de qualidade, é fundamental incluir 
no debate as percepções de estudantes so-
bre o papel da escola e do professor em sua 
formação. As incríveis Ana Kallytha, Williane 
e Rayza, alunas de ensinas, protagonizaram 
a sessão “A Voz do Aluno”, na qual contaram 
algumas de suas vivências na escola e desta-
caram a importância do professor como refe-
rência central de aprendizado, mas também 
de cuidado, incentivo e carinho.

FORMAÇÃO COM A PROF. GINA PONTE

SESSÕES MINISTRADAS POR 
ENSINAS E ALUMNI

A VOZ DOS ALUNOS

Para discutir educação pela visão de ges-
tores de escolas públicas, contamos com a 
participação dos Diretores Juliana Roshner, 
Gilvan Brito e Sandoval Ferreira, que fala-
ram sobre alguns dos principais desafios 
que enfrentam no dia a dia e sobre seus 
sonhos para a educação pública brasileira. 
A Juliana, vencedora do Prêmio Educador 
Nota 10, é Diretora de uma escola que en-
frentou uma série de desafios relacionados 
à violência, indisciplina e baixa aprendiza-
gem. Na sessão, ela contou como contri-
buiu para integrar a escola à comunidade e 
transformá-la em um ambiente de colabo-
ração e diálogo permanente com foco na 
aprendizagem dos alunos.

Com o objetivo de compreender o papel 
das lideranças dos Governos e das Secre-
tarias na educação, convidamos para um 
debate os prefeitos Miguel Coelho (Pe-
trolina, PE) e Juninho (Cariacica, ES) e o 
Secretário Municipal de Educação José 
Roberto Martins Aguiar (Cariacica, ES). 
Foi um momento de grande aprendiza-
do e troca em que os ensinas puderam 
conhecer os desafios diários enfrenta-
dos pelos municípios, sejam de ordem 
financeira, de gestão e de comunicação.

PAINEL COM PREFEITOS E 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PAINEL COM 
EDUCADORA NOTA 10



30 31

Valorizamos a experiência prática combinada com momentos 
de reflexão e formação frequentes para o desenvolvimento 
de excelentes professores.

Temos uma equipe de tutores pedagógicos composta por profis-
sionais com experiência em salas de aulas de escolas públicas, res-
ponsáveis por observar as aulas dos ensinas e facilitar momentos de 
reflexão em cima da prática pedagógica do participante, as chama-
das coinvestigações, traçando estratégias e saltos de aprendizagem. 

O foco é não somente no desenvolvi-
mento do profissional, mas principal-
mente na melhor experiência de apren-
dizado para os seus alunos, a partir da 
tríade planejamento - gestão de sala de 
aula - avaliação. Os tutores atuam lado 
a lado com os ensinas, impulsionando 
trocas de práticas com outros professo-
res e dando devolutivas em tempo real, 
para que as ações em prol da apren-
dizagem dos alunos possam ser colo-
cadas em prática já na aula seguinte.

Entendendo a relevância de uma formação específica no componente 
curricular em que o participante leciona, oferecemos em parceria com 
universidades parceiras, sem custo algum para os ensinas que não pos-
suem licenciatura, uma complementação pedagógica, contribuindo para 
aumentar a bagagem teórica dos nossos participantes e dando mais ele-
mentos para sua prática em sala de aula.

Tutoria pedagógica

Complementação pedagógica

Acompanhamento pedagógico 
constante ao longo dos dois anos

Ao longo do Programa, temos um encontro presencial mensal com todos 
os ensinas de cada cidade de atuação: são os Encontros de Trabalho e os 
Encontros de Rede. No primeiro, são promovidas discussões, formações, 
trocas de prática e estudos sobre a sala de aula, com foco em práticas 
pedagógicas e didáticas. Além disso, é o momento para os ensinas refle-
tirem sobre suas potencialidades e desafios pessoais e profissionais, com 
enfoque no seu bem estar, profissionalismo e autodesenvolvimento.

Encontros de trabalho

Encontro de  
Trabalho dos 
ensinas  do 
Espírito Santo

Durante quatro semanas de janeiro do segundo ano de Programa, os ensinas podem 
realizar projetos específicos em uma organização parceira. É o chamado “Trabalho 
de Verão - para os ensinas, uma oportunidade de desenvolvimento de diversas ha-
bilidades durante o período de férias escolares, tais como conhecer organizações, 
pessoas e articular pontes que os ajudarão a causar ainda mais impacto ao final dos 2 
anos do Programa. Já para as organizações parceiras, é fundamental receber o apoio 
de pessoas que estejam atuando no chão da escola pública para a co-construção ou 
revisão de seus projetos.

Liderança dentro 
e fora de sala de aula
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Mesmo com apenas um ano de programa, as habilidades de liderança dos ensinas 
são facilmente reconhecidas pelos líderes de projetos nas Organizações parceiras.

Gerente de 
Desenvolvimento 
do Vetor Brasil

Coordenadora de 
projetos no Todos 
Pela Educação

Avaliação de Impacto 
na Fundação Lemann

Só em 2019, foram 26 ensinas atuando em 18 organizações 
parceiras

Gabriela Torquato

Thaiane Pereira

Ana Luiza Farage

A ensina é uma profissional exemplar e com 
excelentes competências que seguramente lhe 
permitirão contribuir em diferentes organizações e 
tipos de desafios, com grande potencial de ser uma 
ótima gestora de pessoas e líder. O grande problema 
foi ter que deixar ela ir embora pois, por nós, poderia 
ficar para sempre! 

A ensina foi brilhante durante todo o tempo em que 
esteve conosco. Super comprometida com as entregas 
e com o trabalho. Proativa e atenta ao contexto e às 
demandas. Foi muito bom recebê-la no nosso time, ela 
nos ajudou muito e agregou ao trabalho.

Além de trazer uma visão clara sobre o que acontece 
no chão  da sala de aula, o ensina  demonstrou 
capacidade analítica, maleabilidade e transparência, 
o que contribuiu muito com os projetos.

Em março de 2020, com a suspensão das aulas nas escolas e a chegada de uma 
pandemia especialmente desafiadora para as comunidades em contexto vulnerá-
vel onde atuamos, desenvolvemos um conteúdo formativo adicional e flexível, 
específico para este período, para que os ensinas continuassem estudando e me-
lhorando suas práticas didáticas. Sabemos que o nível de aprendizado (mesmo 
com ferramentas e conteúdo online ou impresso à distância) de 2020 de nossos 
alunos está em risco, portanto nossos ensinas precisam ser ainda melhores em 
sala de aula e fora dela quando as aulas retornarem para garantir o aprendizado. 

Para aumentar o nosso impacto e expandi-lo para mais 
professores, também criamos uma plataforma de 
acesso gratuito e irrestrito no Google Sala de Aula para 
congregar materiais formativos e oportunidades para 
professores durante este período, que em poucas se-
manas já atingiu mais de 500 professores pelo Brasil. 

Momentos de apoio individual 
com tutores pedagógicos 

Formações sobre temas latentes como, por exemplo, “Como apoiar meus 
estudantes neste período de quarentena?”; “Readaptando meu planeja-
mento anual”; “Boas práticas da rede para cuidar da saúde emocional em 
tempos de quarentena”, etc.

Metodologia com foco em gestão de sala de aula em que grupos de até 
5 ensinas assistem vídeos de aulas gravadas e juntos fazem reflexões so-
bre a aula assistida com a facilitação de um tutor pedagógico. O objeti-
vo é identificar boas práticas e oportunidades de melhorias do exercício 
apresentado e transpor esses aprendizados para serem adotados em 
suas próprias salas de aula.

Conversas individuais

Encontros virtuais

Rodadas pedagógicas

Leia aqui o artigo 
da Erica Butow 
sobre ensino á 

distância

Adaptações para o Covid-19

https://www.instagram.com/p/B-78Ch-hK2x/?utm_source=ig_web_copy_link
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100% dos Diretores das escolas onde atuamos 
em 2019 gostariam de ter pelo menos um 
ensina continuando em sua escola em 2020

Impacto nas 
comunidades

alunos impactados!

200 
ensinas

54 mil

62 escolas 
em contexto 

vulnerável

Petrolina-PE

Neste capítulo...

Atuando em parceria com 
as escolas

Impacto direto nos alunos

Impacto durante o 
Covid-19

Em 2020 iniciamos 
nossa atuação em 
São Luís

Em 2019 iniciamos 
nossa atuação em 
Cariacica e Petrolina

*considera número total de alunos das 
escolas em que atuamos

*

Caruaru-PE

São Luis-MA

Cariacica-ES

Campo 
Grande-MS

3 regiões 
do Brasil e 
5 cidades

3)
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Em pouco tempo, junto com outros professores, temos alcançado resultados 
transformadores nas escolas e comunidades onde atuamos. Em 2019 foram 
desenvolvidos dezenas de projetos - de inclusão de deficientes visuais, recu-
peração de pátio escolares e terrenos baldios em torno da escola a cursinhos 
preparatórios para vestibular e institutos federais para o Ensino Médio. Abaixo 
destacamos algumas destas iniciativas:

Para reconhecer o trabalho dos profissio-
nais que são uma verdadeira inspiração 
de liderança para a rede Ensina Brasil, 
no primeiro semestre de 2019 fizemos 
a ação especial “Professores Inspirado-
res”, em que ensinas puderam presente-
ar com uma carta e uma camiseta perso-
nalizada os professores de suas escolas, 
como é o caso da professora Risoneide 
de Caruaru, Pernambuco. Educadora há 
mais de 15 anos, Risoneide trabalhou 
desde muito cedo e alfabetizou os pais. 
Professora, intérprete e tradutora de li-
bras e pós-graduanda, ela nunca para de 
sonhar e buscar aprender sempre. Sua 
missão é garantir a atenção às especificidades de cada aluno e não dei-
xar nenhum estudante para trás. 

O Projeto Historiando, uma iniciativa da ensina Rayssa Mendes junto aos 
professores Leonardo Bis Dos Santos e Veronica Xismendes, em Caria-
cica-ES, propôs a reconstituição da história do bairro da escola a partir 
de pesquisas e relatos dos moradores e de todos que o frequentam. A 

Atuando em parceria 
com as escolas

Ação Professores Inspiradores

Pesquisa científica e valorização da história local

Os ensinas Anderson Souza, Diego Andrade, Manoela Imamura, Raíssa 
Rizetto, Rafaela Campos, Rafaela Ferraz e Tatiana Soares organizaram 
um financiamento coletivo e botaram a mão na massa para revitalizar 
espaços de convivência das escolas EMEF Martim Lutero e EMEF Antero 
José do Nascimento, em Cariacica (ES). Nos finais de semana, os muti-
rões reuniram professores, pais e alunos para construir mobiliário per-
sonalizados usando pneus, pallets e uma série de materiais recicláveis. 
Essa ação colaborativa rendeu espaços aconchegantes e funcionais cons-

truídos pela própria comunidade. Uma das escolas 
contou até com eventos para incentivar a presença 
nos mutirões e comemorar a iniciativa.Entre as ati-
vidades, a comunidade pôde desfrutar de danças 
urbanas, batalha de rimas e oficinas de graffiti. Os 
desenhos dos grafittis foram escolhidos a partir de 
um concurso em que um dos principais critérios era o 
resgate da identidade a da cultura das diversas etnias 
presentes na escola. Após o projeto os alunos adqui-
riram maior sentimento de “donos” do espaço físico 
da escola e passaram a gostar mais do tempo perma-
necido ali. Além disso, aumentou a colaboração de to-
dos os alunos para a manutenção e preservação dos 
espaços coletivos, uma verdadeira atitude cidadã!

Comunidade unida por espaços de qualidade na escola

partir dos dados coletados, os alunos desenvol-
veram um plano de ação, junto com a comunida-
de, a fim de estimular suas principais potências e 

desenvolver soluções para os problemas identificados. O Historiando foi 
desenvolvido em parceria com o IFES e a FAPES através do Programa de 
Iniciação Científica Júnior, e foi o projeto com a maior pontuação na área 
de humanas. Além de despertar o interesse pela pesquisa científica, os 
alunos produziram conhecimentos relevantes que contribuíram para a 
melhoria do bairro, dos seus familiares, amigos e deles mesmos.

Leia a reportagem 
da Seduc-ES  AQUI

https://sedu.es.gov.br/Not%C3%ADcia/historiando-projeto-aproxima-escola-e-comunidade-de-cariacica
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Nos dois polos em que atuamos há 2 anos, tivemos um aumento 
significativo no número de alunos de nossas escolas aprovados em 
Institutos e Universidades Federais em 2019.

Crescimento de 
36% de aprovados 

em Institutos 
Federais em 

Caruaru

Crescimento de 
20% de aprovados em 
Universidades Federais 

no Espírito Santo

Impacto direto nos alunos

Professora

Mãe da Samantha, 
aluna de ensinas

Diretora

Jaciana Andrade

Silvania Santos

Luciana Siqueira

Rodolfo chegou pra somar com a gente. Rodolfo chegou 
pra trazer mais força para a educação. A gente tem 
um orgulho imenso de trabalhar com eles [os ensinas], 
são parceiros e humildes. Sempre comentamos como 
trouxeram positividade para a escola.

Estou muito orgulhosa de minha filha, que sei que se 
dedica totalmente, e desde já agradeço aos professores 
que a incentivam e passam conhecimentos com muito 
carinho. Vocês serão lembrados sempre, em qualquer 
estágio que ela chegar. Obrigada Alane e Welington!

Os ensinas são verdadeiros líderes em formação, eles 
conseguem impactar e mudar positivamente a vida e 
rotina da escola.

Cibely, ensina em Caruaru - PE

Ensinas em Caruaru - PE

Dezesseis estudantes da Escola 
Municipal Prof. Margarida Mi-
randa, em Caruaru, tiveram a 
incrível oportunidade de viajar à 
Brasília para participar do Proje-
to Câmara Mirim, promovido pela Câmara dos Deputados e pelo Plenarinho. 

Tudo começou com o sonho da ensina Cibely Martins de tornar a escola 
um ambiente que respira práticas democráticas. Assim, ela se inscreveu 
e foi selecionada em primeiro lugar para integrar um time de educadores 
na Missão Pedagógica no Parlamento no segundo semestre de 2019. O 
curso, realizado na Câmara dos Deputados de Brasília, visa formar profes-
sores para introduzir pautas de cidadania e democracia nas escolas. 

A fim de aplicar todo o conhecimento adquirido no curso, a Cibely elaborou 
um projeto para descobrir “como despertar a auto estima e a cidadania dos 
alunos através do cuidado e da ocupação da escola”. A proposta rendeu bol-
sas integrais para os estudantes participarem do Câmara Mirim. Em Brasília, 
eles aprenderam muito e participaram de uma simulação de votação de pro-
jetos de lei elaborados pelos próprios estudantes.

Pensando em impactar o ecossistema educacional de Caruaru (PE) e de-
volver ao município um pouco de todo o aprendizado que seus espaços, 
sua cultura e seus moradores têm proporcionado a nossa rede, os ensinas 
Lucas Tibiriçá e Rodolfo Costa capitaniaram o TEDxAltodoMouraED: um 
evento TEDx que se propõe a conectar pessoas engajadas com a transfor-
mação social através da educação. 

De Caruaru para uma 
missão pedagógica 
no Parlamento

O primeiro TEDx do interior de Pernambuco.
O tema? Educação!

Veja reportagem da Prefeitura de Caruaru  AQUI

https://caruaru.pe.gov.br/alunos-da-rede-municipal-de-caruaru-sao-os-unicos-do-nordeste-a-participarem-de-projeto-da-camara-dos-deputados/?fbclid=IwAR06DnUVecMt0jAQn77K6VHamoHjW9lq8JQLlhWIE-NgwN7ZyY9EA90guqQ
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Com o apoio de 47 voluntários, sendo 
30 ensinas, o TEDxAltodoMouraED con-
tou com palestras inspiradoras de edu-
cadores, artistas e estudantes nordes-
tinos cujas experiências e ideias têm a 
capacidade de atravessar pessoas em 
todo o mundo. O evento de um dia in-
teiro realizado em dezembro de 2019 
ganhou forte cobertura da mídia local e 
contou com palestrantes de peso: alu-
nos, formadores pedagógicos, trabalha-
dores do barro, grupos culturais locais e 
professores premiados nacionalmente.

A montagem dos robôs vem contando com bastante entusiasmo e enga-
jamento dos alunos dos ensinas de Petrolina (PE), que têm desenvolvi-
do habilidades como raciocínio lógico, criatividade e trabalho em grupo. 
A partir das experiências em sala de aula ao longo do ano letivo e com 
muita intencionalidade pedagógica, os ensinas inscreveram 12 alunos 
na competição Robomind, que estimula o uso de recursos tecnológicos 
para a transformação positiva da realidade.

Os alunos dos ensinas foram os 
únicos representantes de escolas 
públicas participantes de todo o 
Vale do São Francisco na compe-
tição. Apesar de terem menos re-
cursos, eles se superaram nesse 
desafio, ficando na 7ª colocação 
entre as 26 equipes e levando 
bastante conhecimento de volta 
para a escola!

Ensinas em Petrolina - PE

Robomind e a robótica como ferramenta pedagógica

Veja reportagem do G1  AQUI

Veja reportagem da CBN  AQUI

Os alunos do ensina Murillo Nunes tiveram a oportunidade de viajar gra-
tuitamente ao Rio de Janeiro em novembro de 2019 para construir e 
lançar foguetes de sucata na Mostra Brasileira de Foguetes, que contou 
com a participação de 56 equipes.  

A equipe do Murillo enfrentou di-
versos desafios durante a compe-
tição devido a imprevistos técni-
cos nos dois dias de lançamento 
do foguete, como o vazamento de 
combustível. Ainda assim, os alunos 
apresentaram e defenderam seu 
projeto na frente de todos os par-
ticipantes e da Comissão técnica e 
receberam uma Menção Honrosa 
pelo desempenho. Além de todo o 
aprendizado adquirido, eles pude-
ram vivenciar uma experiência úni-
ca: entrar no mar pela primeira vez! 

O Jairo Bezerra, estudante dos ensinas 
Guilherme Costa e Paula Campioni foi 
medalha de ouro na Olimpíada de Lín-
gua Portuguesa com sua crônica “Escola 
fábrica, fábrica escola”, que contou com 
a ajuda do professor Walber Barreto. Foi 
a primeira vez que um aluno do agreste 
de Pernambuco foi um dos finalistas da 
competição!

Murillo Nunes, ensina em Campo Grande - MS

Jairo Bezerra, alunos dos ensinas Guilherme Costa e Paula Campioni  
Caruaru - PE

Menção Honrosa na Mostra Brasileira de Foguetes

Ouro na Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2019/10/02/primeiro-tedx-do-interior-de-pernambuco-sera-em-caruaru.ghtml
https://www.cbncaruaru.com/artigo/aluno-da-rede-municipal-de-caruaru-e-ouro-na-olimpiada-de-lingua-portuguesa


42 43

Alguns dias antes antes do encerramento das inscrições do ENEM 2020, 
cerca de 300 mil estudantes ainda não tinham concluído a inscrição, 
cuja taxa era de R$85,00. Compreendendo que milhares de jovens que 
vivem em contextos vulneráveis, especialmente negros, precisariam de 
suporte para arcar com esse valor, o ensina Cristiano Ferraz criou o Mo-
vimento Amplia. 

A iniciativa teve como objetivo conectar estudantes negros/as e indíge-
nas a “padrinhos” e “madrinhas” a fim de contribuir para que estes jovens 
pudessem pagar a taxa de inscrição do ENEM e dar o primeiro passo para 
alcançar o sonho de ingressar em uma universidade pública. Em menos de 
48h, a iniciativa viralizou e as postagens do Cristiano obtiveram mais de 
70 mil curtidas nas redes sociais e mobilizaram mais de 50 mil apoiadores, 
mostrando a força e a capilaridade de nossa rede. Ao todo, em menos de 
uma semana, foram captados o equivalente a 8.500.000 de reais.

Cristiano Ferraz, ensina em Petrolina - PE

Mobilização pela juventude negra e indígena no ENEM

Confira as reportagem do Estadão , Rede Globo e TV Cultura

Passar tanto tempo em casa não é simples para ninguém, especialmente para 
quem vive em contextos vulneráveis, como é o caso de nossos alunos das es-
colas públicas onde atuamos. 

Pensando neles, a rede Ensina continuou se fortalecendo e se mobilizando a 
cada dia durante a quarentena. De dentro de suas casas, os ensinas constru-
íram mais de 35 iniciativas que já impactaram +220 mil alunos e, apesar de 
distantes fisicamente, seguiram juntos para que as crianças das comunidades 
mais afetadas por esta pandemia pudessem continuar aprendendo.

15 projetos em 
parcerias com 
Secretarias, 

organizações do 
3o Setor 
e EdTechs +20 novas 

iniciativas 
realizadas por 

ensinas e alumni 
proativamente

+130 ensinas  e alumni 
participando de atividades 
focadas no aluno durante 

o período

+220 mil 

alunos alcançados

O desafio da pandemia incentivou os ensinas a trabalharem 
ainda mais pelos alunos.

Impacto durante o COVID-19

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,pretos-no-enem-e-amplia-campanhas-mobilizam-voluntarios-para-pagar-inscricoes-de-negros,70003328899
https://globoplay.globo.com/v/8610026/programa/
https://tvcultura.com.br/noticias/9225_movimento-cria-plataforma-para-ajudar-estudantes-negros-e-indigenas-a-pagarem-a-inscricao-no-enem.html
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Ensinas e membros de nosso time interno criaram o Grupo de Trabalho A Responsa-
bilidade É Nossa (inspirado no nome de um dos nossos valores do Ensina Brasil) para 
trabalhar em duas frentes:

O projeto “LigAção Do Bem”, 
com o objetivo de ampliar o 
bem estar dos alunos e pro-
fessores e reforçar a conexão 
deles, por meio de um bate 
papo não conteudista, huma-
nizando a relação entre eles 
de forma a auxiliar no prota-
gonismo do jovem e ampliar o sentimento de que ele é importante para 
o professor, contribuindo para a diminuição da evasão escolar no retor-
no às aulas. 

O “#UmDiaPod” é uma iniciativa de podcasts de temas variados do uni-
verso de nossos alunos, sempre alinhados aos conteúdos curriculares da 

BNCC. Os episódios são voltados aos adolescen-
tes do Ensino Fundamental II e suas famílias de 
modo a estabelecer um canal de conversa des-
contraído entre os professores e os jovens duran-
te a pandemia e garantir o engajamento e inte-
resse de seguir aprendendo.

Ligação do Bem

#UmDiaPod

GT A Responsabilidade É Nossa

Veja reportagem do Teach For All  AQUI

Escute os episódios  AQUI

Cada episódio trata 
sobre temas do 
universo dos alunos, 
como música!

Produção de vídeos por 48 ensinas, baseados no conteúdo curricular da 
BNCC para o projeto #DeverEmCasa da Prefeitura de Cariacica, que tem 
por objetivo  manter os estudantes engajados durante a paralisação das 
aulas presenciais.

Dever em Casa

Veja reportagem da SEME Cariacica  AQUI

Atuação de 13 ensinas como Professores Mediadores do Programa 
NOVOTEC virtual, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ino-
vação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - SP.

Realização de mentorias de 7 ensinas para aproximadamente 250 alu-
nos-estagiários do Programa Jovem Cidadão da Assessoria da Juventu-
de da Prefeitura de Araraquara - SP. Os encontros acontecem de manei-
ra remota, visando o desenvolvimento das habilidades sócio-emocionais 
dos jovens. Sem a atuação dos ensinas, o treinamento e desenvolvimen-
to destes jovens teria sido interrompido.

Programa NOVOTEC virtual

Programa Jovem Cidadão

A fim de mitigar os efeitos da pandemia em maior escala nos alunos de escolas públi-
cas, ensinas e alumni contribuíram com projetos em diferentes municípios durante a 
paralisação das aulas presenciais. Veja alguns exemplos:

Parcerias com municípios

Coordenador do 
Programa Jovem 

Cidadão

Prefeito de 
Cariacica - ES

Adriel Barbosa

Juninho

Os ensinas foram incríveis, atuando para além da educação, com 
cuidado e muita atenção a cada um dos jovens. Isso permitiu que 
eles não abandonassem o Programa nesse momento tão difícil, o 
que é um passo fundamental para a profissionalização deles!

“Quero deixar meu agradecimento ao esforço de toda equipe do 
Ensina e parceiros em manter viva a chama do poder transformador 
que a educação promove nas pessoas, em especial aos moradores 
de Cariacica neste momento inédito em nossas vidas.”

https://teachforall.org/news/fostering-connectivity-phone-ensina-brasil%E2%80%99s-%E2%80%9Cgood-calling%E2%80%9D-bridges-distance-between-teachers
https://www.instagram.com/umdiapod/?hl=pt-br
https://www.cariacica.es.gov.br/noticias/68220/plataforma-deveremcasa-completa-um-mes-com-mais-de-65-mil-acessos
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O alumni Guilherme Macarini e as ensinas Luana Santos e Vânia Alves 
apoiaram a criação do conteúdo multidisciplinar para o AprendiZap, uma 
forma simples, prática e totalmente gratuita de aprendizado via What-
sApp criada pela Fundação Lemann, Imaginable Futures e Fundação 1Bi. 
Diariamente, a ferramenta sugere dicas de estudo, videoaulas e exercí-
cios segundo a série e idade do estudante.

Os alumni Pedro Ribeiro e 
Tiago Sestari, cofundadores 
da Reconheça Video, dispo-
nibilizaram gratuitamente o 
curso Professor Youtuber em 
parceria com a Áurea 618. O 
curso visa auxiliar professo-
res a gravarem videoaulas de 
qualidade para seus alunos de 
modo prático e com o mínimo 
de recursos.  

Junto a diversas organizações sociais, 9 ensinas auxiliaram na platafor-
ma Aprendendo Sempre como professores mentores. A plataforma 
apoia gestores educacionais, professores e famílias com uma curadoria 
de conteúdos e soluções gratuitas e úteis para promover experiências 
de ensino e aprendizagem fora das escolas. 

AprendiZap

Professor Youtuber

Aprendendo Sempre

Confira o material  AQUI

Conheça a plataforma  AQUI

Trabalho em rede significa somar esforços e trabalhar em parceria com organizações 
que também se mobilizaram para que os alunos continuassem aprendendo, mesmo 
de dentro de casa.

Parcerias com Organizações de Educação

Com a suspensão das aulas presenciais, ensinas se mobilizaram para oferecer alter-
nativas de ensino remoto aos estudantes por meio de redes sociais e aplicativos de 
mensagens, de modo que os alunos pudessem acompanhar o conteúdo do celular e 
manter um canal de contato com os professores, considerando que um dos grandes 
desafios de alunos de escolas públicas pode ser a restrição de acesso a computadores 
e internet de banda larga.

Conteúdos virtuais

Clique AQUI  para assistir ao 
Webinário do Todos Pela Educação sobre o 
retorno às aulas presenciais, mediado pelo 
alumni Ivan Gontijo com a participação de 
educadores que estão na linha de frente 

do ensino, como o ensina Pedro Cavalcante.

O ensina Raphael Alberti criou o Canal do Youtube “1 Objeto 1 História” 
para proporcionar um ensino lúdico e sucinto sobre conteúdos da disci-
plina de história. Nas videoaulas, ele relaciona um momento histórico a 
um objeto esdrúxulo que, a princípio, o público não imagina a conexão 
que o mesmo possa ter com a disciplina, como “O Cone e a Revolução 
Francesa” e a “Corneta e a Independência do Brasil”. 

1 Objeto 1 História

Confira  AQUI

Pedro Cavalcante,  Ademir 
Almagro, Janaína Barros, 

Cláudia Costin, Ivan Gontijo, 
Alexsandro Santos, Priscila 

Cruz e Mara Mansani

https://www.aurea618.com/cursos-ead
https://aprendendosempre.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RVURuNEZUnE&t=2849s&pbjreload=101
https://www.youtube.com/channel/UCHPpJpJW_z6O0VHQsFCJSBw
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Estou me sentindo tão agradecida por fazer parte dessa rede… 
que sorte nós temos por estarmos aqui, fazendo o que estamos 
fazendo. O início foi muito difícil, mas neste momento tão 
complexo eu me sinto amparada e motivada a construir algo junto 
com vocês. Obrigada por toda a paciência e por todo o apoio!

As ensinas Fernanda Vilella e Jullie 
Kuntz criaram o “Desafio Quarentena”, 
um projeto que consiste no envio (via 
Whatsapp e Instagram) de pílulas diá-
rias de desafios para que os alunos con-
tinuem exercitando seus corpos e men-
tes e desenvolvendo o autocuidado e 
autonomia com relação à rotina. Atra-
vés de uma linguagem simples, jovem 
e direta, os desafios abordam diversos 
componentes curriculares da BNCC e agregam práticas de atenção plena 
e atividades físicas. Junto a elas estão outros nove ensinas, que estão se 
mobilizando para ajudar a produzir o conteúdo e divulgar o perfil. 

Desafio Quarentena

Confira  AQUI

ensina 2020

Fernanda
Vilella

Para incentivar a leitura e a interação entre seus alunos enquanto as 
aulas não voltam, a ensina Ana Lívia Pereira criou o projeto “Cruzeiro Li-
terário”, um Clube do Livro adaptado com ebooks e encontros virtuais.

Os ensinas Bruno Alexandre e João Bosco Verçosa vêm instigando seus 
alunos a criarem experimentos científicos caseiros e a investigar a natu-
reza através dos perfis “O Tio de Ciências” e “Hey Cência”, onde postam 
quase diariamente conteúdos criativos de química, física e biologia.

Cruzeiro Literário

Perfis de ciências nas redes sociais

Confira os perfis  O Tio de Ciências  e  Hey Ciência

Ir à escola para ter acesso à alimentação e higiene é a realidade de muitos dos alunos 
das escolas onde atuamos. O agravamento das condições econômicas das famílias de 
alguns alunos, por conta da pandemia, mobilizou diversos ensinas a criarem campa-
nhas de arrecadação de recursos básicos para as comunidades onde atuam.

Campanhas de Arrecadação

25% dos ensinas de Petrolina-PE 
ajudaram o Município na distribui-
ção de 55 mil kits alimentares para 
os alunos da rede e suas famílias.

O ensina Anderson Souza realizou a 
arrecadação de recursos básicos de 
alimentação e higiene para 13 famí-
lias da comunidade escolar onde le-
ciona, na Grande Vitória - ES.

Os ensinas Alane Pinheiro, Carolina Ferreira e Welington Bússola arre-
cadaram 91 cestas básicas e 39 kits de higiene para o Residencial Luiz 
Bezerra Torres, em Caruaru-PE.

O alumni e professor Dericly Gaudino, junto aos professores de sua es-
cola realizou a arrecadação de cestas básicas para 58 famílias da comu-
nidade Cipó, na zona rural de Caruaru-PE.

https://www.instagram.com/desafioquarentena/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/otiodeciencias/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/heyciencia/
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80% dos Alumni seguem 
trabalhando em educação

Rede Alumni

Preparação para a 
transição ensina-alumni

Atacando o problema de 
diversas frentes

Trabalhando em

Atuando em

Tais como...estados 
do Brasil

organizações
ou governos

empregados nos 
4 primeiros meses 
após o programa

107 Alumni

85%

13

54

Neste capítulo...

Uma rede forte, brasileira 
e global 

Impacto muito além dos 
dois anos

4)
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Trilha online com 12 módulos distribuídos em diversas temáticas de au-
toconhecimento e carreira. Alguns exemplos de módulos são: propósito, 
personalidade individual, valores, narrativa pessoal, tomada de decisão, 
como se preparar para processos seletivos, etc. Além da chance de apro-
fundamento em trilhas de carreira específicas para o setor que o partici-
pante deseja seguir.

Preparação para a 
transição ensina - alumni

Em 2020, temos nossa segunda turma de Alumni, isto é, os ensinas que com-
pletaram os dois anos de nosso programa. Uma série de ações de suporte para 
transição de programa e continuação de carreira, seja em sala de aula ou fora, 
dela foram planejadas e executadas ao longo de 2019. 

Trilha de Liderança de si

Videoconferências sobre carreira

Apoio na preparação 
para a carreira docente

Encontros de trabalho 
presenciais focados em carreira

Desafios de Currículo, LinkedIn e pitch pessoal

Fizemos diversas videoconferências com profissionais experientes e rele-
vantes nas carreiras foco  no processo de preparação dos ensinas para con-
tinuação de carreira após os 2 anos de Programa. Nesses momentos os en-
sinas puderam conhecer sobre a história dos profissionais, mas, sobretudo, 
tirar suas principais dúvidas sobre a experiência de carreira deles. Tivemos 
convidados como o Marcelo Cabral (Coordenador de Informação, Monito-
ramento e Avaliação Educacional da Secretaria de Educação do Estado de 
SP em 2018), Thiago Rached (Co-fundador da Letrus), Guilherme Antunes 

(Diretor no Formar), João Paulo (Pro-
fessor, Diretor e vencedor do Prêmio 
Educador Nota 10), dentre outros. Além  
dessas videoconferências com profissio-
nais, também foram realizadas  sessões 
sobre escolhas de carreira, storytelling, 
elaboração de currículo, melhoria de 
currículo no LinkedIn etc.

Neste ano criamos um e-book personalizado para ensinas se prepararam 
para concursos públicos e processos seletivos de professores O e-book foi 
construído junto ao Joel, alumni 2017 aprovado em 3o lugar no Concurso 
Público para Professor em Ribeirão Preto, SP. Também realizamos treina-
mentos com alumni que continuaram como professores e passaram nas 
primeiras colocações em processos de concursos públicos, para que estes 
pudessem compartilhar sobre sua experiência, vivência e dar dicas. Neste 
mesmo sentido mapeamos os principais concursos públicos para professo-
res e  disponibilizamos em uma plataforma colaborativa com os ensinas as 
principais informações para inscrição e realização dos processos. 

No segundo semestre de 2019 tivemos 3 
formações presenciais em todos as cida-
des onde atuamos que havia turma 2018 
(Caruaru, Campo Grande e Vitória), tota-
lizando cerca de 12 horas intensivas de 
formações.

Aproximadamente 50% da turma que estava próxima de se formar parti-
cipou de Um desafio onde eles enviavam seus currículos, linkedin e pitch 
pessoal para uma banca avaliadora verificar os materiais e oferecer fee-
dback baseado em uma rubrica criada para a ação em específico. 
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Em 2019 demos prosseguimento a esta iniciativa. Enquanto que no 
primeiro ano do programa o ensina tem um professor ou diretor de 
escola como mentor, no segundo ano o ensina passa a ter uma pessoa 
experiente na área de interesse específica que gostaria de atuar após o 
programa. Esta é uma oportunidade para que o ensina possa ter apoio 
de um profissional mais experiente em reflexões sobre próximos pas-
sos em sua carreira, criando planos de ação para que possa estar mais 
próximos dos seus objetivos profissionais e expansão da sua rede de 
contatos. 

Programa de Mentoria

Alguns de nossos mentores em 2019

Katia Smole

Lia Rolnik de Almeida

Thiago Rached

Rutemara Florencio

Ex-secretária de Educação 
Básica do MEC e CEO 
do Reúna

Gerente de Implementação 
do Instituto Sonho Grande 
e estudante de MBA 
em Harvard

Co-fundador da Letrus

Professora com 18 anos de experiência no 
ensino básico da rede estadual pública

Finalista do Prêmio Educador Nota 10 e 
membro da rede Conectando Saberes

Um rede forte, 
brasileira e global

Assim como acontece quando são ensinas, quando se tornam alumni os mem-
bros da nossa rede continuam compartilhando vivências, práticas e conheci-
mentos entre si e com líderes de todo o mundo através da rede Teach For All, 
da qual fazemos parte.

Alumni 2018

Patrícia Borges

“Após dois anos como ensi-
na em Campo Grande, estou 
trabalhando na Coordenado-
ria Pedagógica da Secretaria 
de Educação do Estado de 
São Paulo, especificamente 
com produção de materiais e 
implementação do novo cur-
rículo. Ter tido a experiência 
de ser professora e perceber 
a relação que a Secretaria de 
Educação tinha com professo-
res e gestores foi algo muito 
proveitoso e está diretamente 
relacionado com as experiên-

cias que eu tenho no trabalho. Consigo entender melhor, por exemplo, 
como é a recepção destes materiais na rede e quais canais de comuni-
cação podemos utilizar para ouvir a opinião dos docentes.” 
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O Encontro Alumni foi um momento em que nossa primeira turma de 
ensinas pôde reviver os aprendizados do chão de escola, construir os 
próximos passos para fortalecer a rede e reconectar-se com o propósi-
to após um ano de conclusão do programa.

O comitê alumni atua em processos de consulta e co-construção de pro-
jetos e ações para a rede Ensina Brasil, junto ao nosso time interno. Com 
toda a vivência de sala de aula como professores, somada as experiência 
atuais, o comitê levanta projetos independentes para potencializar o im-
pacto da nossa rede.

A alumni Camila Lopes foi umas das 60 selecionadas para fazer parte da 
Global Connectors Initiative, um programa do do Teach For All que visa 
construir relações profundas entre alumni de todo o mundo e fortale-
cer as relações e trocas de conhecimento entre os países.

Três de nossos alumni tiveram a 
oportunidade de participar da Con-
ferência Latido Latino 2019, no Mé-
xico, onde interagiram com educa-
dores, especialistas e estudantes de 
diversos países latino americanos da 
rede global Teach for All. 

Aproveitando o idioma em comum, os ensinas e os participantes do 
Teach for Portugal (membro do Teach For All) se reuniram em uma pri-
meira videoconferência para conhecer melhor o cenário educacional 
de cada país e compartilhar aprendizados e boas práticas.

Primeiro Encontro alumni

Criação do Comitê alumni

Global Connectors Iniciative

Latido Latino

Call com Teach for Portugal na quarentena

Atacando o problema 
de diversas frentes

Os ensinas que continuam atuando em educação já estão 
seguindo carreiras de impacto em diversas frentes:

Conheça a trajetória de alguns alumni em educação:

Derly Freire Nunes

1a geração da família a cursar o Ensino Superior

Relações Internacionais na UFRR

Foi ensina em Caruaru, PE

Segue como professor na Escola Municipal Dom 
Bernardino Marchió, em Caruaru, PE

em escolas 
públicas e privadas

em startups e 
empresas privadas

com Gestão 
Pública

em Organizações
do 3o Setor

24%

18%

20%

38%
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Impacto muito além 
dos dois anos

O desafio da educação pública no Brasil é complexo demais e precisa de mui-
tas pessoas, por isso, acreditamos na liderança coletiva e no esforço comparti-
lhado até o dia em que todas as crianças tenham uma educação de qualidade. 
Veja algumas das formas em que os alumni seguem trabalhando para isso:

“O ano é 2020 e continuo como professor na ETI Álvaro Lins em Caruaru - PE. 
Ao longo desse processo aconteceram várias situações e experiências imprevi-
síveis em que cada ano foi uma fase necessária: o primeiro ano para entender o 
eu-professor e o segundo, para desenvolver habilidades enquanto educador e 
construir uma percepção contextual mais 
acurada. Agora, sinto que o conhecimento 
e a experiência adquiridos me permitem 
chegar mais próximo do impacto que al-
mejo, juntamente com toda a equipe es-
colar. Os desafios e as dificuldades são 
muitos e estou longe de estar pronto - até 
porque ser professor é se renovar e des-
cobrir novos horizontes a todo momento 
-, mas ouvir frases como: “Nossa ‘fessor’, 
não imaginava que eu pudesse gostar de 
matemática algum dia”, me faz querer pi-
sar todos os dias na escola, de preferência, 
dentro da sala de aula.”

Valdecy Rodrigo do Nascimento

Julia Geraldes

1a geração da família a cursar o Ensino Superior

Engenharia na UFSJ

Foi ensina em Campo Grande, MS

Atualmente é Analista de Projetos e 
Monitoramento na Secretaria de 
Educação da Paraíba

1a geração da família a cursar o Ensino Superior

Bacharelado e Licenciatura em Ciências 
Biológicas na UNESP

Foi ensina em Vitória, ES

Atualmente é Especialista em Conteúdo 
Pedagógico da plataforma SAS da Arco Educação

Ana Bárbara Leme de Lima

Administração Pública na FGV-SP

Foi ensina em Cuiabá, MS

Atualmente é Consultora de Gestão Escolar 
no ICE, Instituto de Co-Responsabilidade 
pela Educação

Apaixonados por sala de aula: ~20% dos alumni continu-
am como professores após o programa, como é o caso do 
alumni 2018 Guilherme Costa

Formador de Professores na Secretaria de Educação: a 
trajetória do alumni 2018 James Pahim

“Entrar na área de formação de professores é seguir uma trajetória na qual 
acredito pessoal e profissionalmente. Primeiro pela certeza de nossa incom-
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“Em meu primeiro dia de trabalho, assisti a uma formação para educadores so-
bre o Ensino Médio de Tempo Integral. Justo na sala em que eu estava, entrou 
um formador que logo reconheci: tratava-se do ex-diretor da escola em que es-
tudei por quase toda a minha trajetória escolar. Minha experiência nessa esco-
la é uma das maiores razões por eu trabalhar com educação hoje: ela ampliou 
o meu mundo através da aprendizagem e me fez sentir acolhida do modo que 
eu gostaria que todas as crianças e jovens no Brasil tivessem a oportunidade 
de vivenciar. Olhar meu ex-diretor nos olhos, contar a ele sobre a minha ex-
periência como ensina e agora 
como analista no Instituto So-
nho Grande foi poder reafir-
mar, através da minha própria 
trajetória, que o impacto da 
educação vai muito além dos 
muros da escola. Espero po-
der encontrar minhas alunas e 
alunos no futuro e sentir o que 
meu ex-diretor sentiu naquele 
momento.”

Com o objetivo de dar mais visibilidade e com isso ampliar 
o impacto de projetos sociais, os alumni Pedro Ribeiro e 
Tiago Sestari co-fundaram em 2019 a Reconheça Vídeo, 
agência audiovisual com foco em educação e impacto so-
cial. No contexto da COVID-19 e do ensino remoto como 
alternativa, eles se uniram ao Porvir para criar o “Profes-
sor Youtuber”, um guia para auxiliar professores a produ-
zir vídeos de qualidade com o mínimo de recursos espe-
cialmente no momento de isolamento social. 

“As pessoas precisam saber o que acontece na escola”: os 
alumni 2017 Pedro Ribeiro e Tiago Sestari empreenderam 
em educação após o Programa

Ampliando impacto em uma ONG de educação: a alumni 
2019 Karina Lages agora trabalha na área pedagógica do 
Instituto Sonho Grande

De professor para aluno: o alumni 2017 Alan Carvalho 
foi aprovado com bolsa no Mestrado em Educação na 
Universidade de Columbia

Saiba mais  AQUISaiba mais  AQUI

A educação transformou a trajetória do alumni Alan, que sonha em contri-
buir para a evolução do paradigma educacional das escolas públicas bra-
sileiras. Após atuar no terceiro setor, no setor privado e como professor 
pelo Ensina Brasil, ele resolveu prestar o Mestrado em Educação a fim de 
solidificar e sistematizar seu aprendizado na área, ganhando robustez téc-
nica e acadêmica para contribuir com a sociedade de forma relevante e 
baseada em evidências. 

O processo de inscrição para Universidades de ponta estrangeiras não 
foi nada fácil e exigiu uma série de esforços com relação à conciliação de 
estudos e trabalho, documentações e proficiência no idioma Inglês. Com 
muito empenho, o Alan foi aprovado em três das melhores universidades 
do mundo (Columbia University,  University of Bristol e University College 
London) e ganhou bolsa de estudos da Fundação Lemann, uma conquista 
extremamente relevante para que ele tenha um diferencial em sua forma-
ção, crie conexões valiosas em sua carreira e entre em contato com mode-
los transformadores em educação de diversos países. 

pletude, motor da curiosidade e da vontade 
de ser mais. E segundo, e mais importante, 
pelo aumento em escala do alcance do meu 
trabalho, traduzido em aprendizagem para 
os estudantes e melhoria da educação públi-
ca, centro de nossas atenções enquanto pro-
fessores e ensinas/alumni. O trabalho será 
de grão em grão, como já pude perceber, e é 
muito bom ter comigo os aprendizados vivi-
dos, com e na comunidade, enquanto ensina 
nos últimos dois anos. Um exemplo prático é 

o desafio da implementação de Observação de Sala de Aula, enquanto uma 
ação pedagógica da política de formação da SEDUC (Secretaria de Educa-
ção). Algo que já vivenciei no papel de professor observado em Caruaru. Ape-
sar das salas serem tão diversas, acredito que terei boas ferramentas para 
ajudar nesse processo.”

https://www.aurea618.com/cursos-ead 
https://drive.google.com/open?id=1cCRr-SknZkQOKLEAeZIdhEO1V9LlZxKA
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Sustentabilidade, 
parceiros e time

O Ensina Brasil é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico sem fins lucrativos, o que significa que não temos como objetivo gerar 
lucro em nossas operações. Não prestamos serviços remunerados, nem rece-
bemos doações governamentais. Nossa receita provém de doações de parcei-
ros privados e está alocada nas seguintes áreas: recrutamento e seleção dos 
candidatos, formações  durante o período de participação do programa e após, 
fortalecimento da rede, administrativa e institucional. Além das doações em 
espécie, também contamos com doações pro-bono de produtos e serviços de 
organizações que nos oferecem a sua melhor especialidade e experiência para 
nos apoiar, por exemplo, em formação dos ensinas, transportes logísticos, pla-
nejamento estratégico dentre outros. 

2019 foi um ano de crescimento e amadurecimento para a gestão do Ensina 
Brasil. Sabemos que mudanças na educação precisam ser consistentes durante 
alguns anos para gerar impactos positivos e, por isso, é muito importante asse-
gurarmos nossa sustentabilidade financeira e organizacional no longo prazo. 
Portanto este ano desenvolvemos algumas iniciativas com este intuito. Reno-
vamos e ampliamos a parceria com os nossos mantenedores e principais apoia-
dores, reforçando seu comprometimento com o nosso programa e impacto na 
educação brasileira. Reforçamos o time interno e Diretoria trazendo pessoas 
com experiência em suas áreas de atuação e oferecemos treinamento de lide-
rança para desenvolvimento e formação de todos do time.  

De onde vêm os recursos para nosso impacto ser possível?

Desenvolvimento institucional

Além disso em 2019 também recebemos uma 
consultoria de dois meses pró-bono da empresa 
Bain & Company para nos auxiliar a melhorar o 
nosso modelo de avaliação e monitoramento e o 
nosso planejamento estratégico. 

Para aumentar a visibilidade e atrair novos doadores internacionais, recebe-
mos, em maio de 2019, do Teach for All a oportunidade de veicular um anún-
cio pró-bono no Financial Times dos Estados Unidos que impacta, em média, 
1 milhão de leitores por dia, devido ao formato diferenciado do programa de 
lideranças do Ensina Brasil e a nossa parceria com a organização Teach for All. 
Este anúncio fez parte de um caderno especial, o “Investindo no Brasil”, onde 
falamos que acreditamos que o melhor investimento que pode ser feito no 
nosso país é garantir uma educação de qualidade para todas as crianças.

Já no segundo semestre de 2019, 
nossa presidente Erica Butow foi con-
vidada para ser entrevistada por Jor-
ge Paulo Lemann durante o Encontro 
Anual da nossa parceira Fundação 
Lemann. O encontro visa promover 
uma troca de experiências entre pro-
fissionais que vem liderando proces-
sos relevantes de transformação no 
país em áreas como educação, tecno-
logia, sustentabilidade e política. 

As alunas Tafnes, Letícia, 
Rayssa e Michaelly foram 

destaques no caderno 
especial “Investindo no 

Brasil” da edição global do 
jornal Financial Times, em  

maio de 2019
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Prezamos muito pela confiança de nossos parceiros, apoiadores financeiros 
e participantes. Somos todos parte da mesma rede. E para seguirmos rumo à 
visão de que um dia, todas as crianças tenham uma educação de qualidade, ser 
uma entidade regular e idônea é fundamental. Conheça algumas informações 
que transparecem alguns aspectos de nossas operações, como a emissão de 
certidões de regularidade de forma frequente.

As certidões de regularidades são emitidas pelos órgãos públicos para atestar 
que uma organização não possui débitos diante deles. O Ensina Brasil faz, fre-
quentemente, a emissão de todas as certidões de regularidade pertinentes, 
com o objetivo de garantir sua idoneidade perante aos órgãos com os quais 
temos relacionamento. 

Acesse nossas últimas certidões de regularidade:

Acesse nossos últimos certificados e registros:

Transparência financeira e organizacional

Certidão Civel TJSP

Registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente no 1164/2016

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social no 
1479/2017 

Certidão de Regularidade do FJTS

Certidão Falências e Recuperções TJSP

CND Município SP

CND Estado SP

CND Federal

CND Trabalhistas

Conselho Consultivo

Conselho Fiscal

Juliana Sallouti

Claudio Haddad: Diretor Presidente do Insper

Certificado de Cadastro Secretaria Estadual de Entidades 
no 8174/2017

Certificado de Regularidade Cadastral Estadual de 
Entidades no 0823/2017 

Certificado de Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura 

Maria Francisca Passos

Denis Mizne: Diretor Executivo da Fundação Lemann

Monica Becker

Fábio Barbosa: Vice-presidente do Itaú Social

Guiomar Namo de Mello: Ex-Secretária da Educação da cidade 
de São Paulo e especialista em formação de professores

Marcos Magalhães: Presidente do Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação - ICE

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

Mantenedores

Apoiadores

Florian Bartunek 

Hernanes

THE HADDAD 
FOUNDATION

Agradecimento especial

Doadores de eventos ou projetos especiais como o Dia de Doar 2019:

Ana Carolina Botafogo, Ana Lúcia Salatiel Mathias, Carla Schneider Bicalho, 
Murilo de Marchi, Nicolas Pierre, Nina Ventura Wilner

Parceiros técnicos

Nosso time

Organizações que contribuem com a sua expertise, produtos ou 
serviços de forma pró-bono para a realização das nossas atividades:

Aline Ferreira Rasche
Ana Lucia Orleans P. Calle de Paula
André Viti Garavaglia Marianno
Beatriz de Gusmão Meigger
Beny Engelberg 
Carla Carvalho de Aguiar
Elisa Krumholz Adler
Emmanuelle Amaral Marques
Erica Amelia Butow
Felipe Herszenhaut 
Flávia Goulart Jesus Pinto
Flávia Suely Lima da Silva
Gabriela Gomes Pelizari
Igor Moura Guilherme

Julia Audrey de Paula
Julia Wolff Theodozio
Larissa de Fátima Ribeiro Calixto
Letícia Alves Ramos
Maria Luisa Buratto Cardoso
Mario Henrique Lyra Netto
Marta Barreto Wermelinger
Pedro Rodrigues dos Santos
Raianny Kelly Nascimento Araújo
Raíza Araújo de Paula
Stephanie Caroline Zanini
Thiago Junqueira Pereira
Varnuz Costa Junior
Victor Augusto Both Eyng
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Alumni do programa

Adriel Leandro Mesquita
Akira Wang Tsuzuki
Alan Carvalho Oliveira
Ana Bárbara Leme de Lima Dias
Ana Carolina Lorentz de Carvalho
Ana Carolina Rozenberg de Andrade
Ana Flávia Carvalho Acerbi
Ana Laura Lamounier Magalhães
Ana Luiza Prado de Almeida
Andara Henriques Gualberto
Andriela Francisco Ferreira
Beatriz Eugênio Ferreira
Beatriz Nuna Morrone Araujo Novaes
Bianca Oliveira de Azevedo
Bruna Barbosa Pecin
Camila de Araujo Lopes
Camila Taira Nakamura
Carla Carvalho de Aguiar
Cibely Martins Vieira
Danielle de Lima Fonseca
Derly Freire Nunes
Derycly Douglas Eufrásio Galdino
Édino de Almeida Grama
Fabiane dos Reis Vieira
Felipe Arthur Neves de Barros
felipe herszenhaut
Fernanda Asseff Menin
Flávia Goulart Jesus Pinto
Francielle Cristina Pereira dos Santos
Gabriela Raissa Martins Maciel
Gabriely Souza de Araujo
Gisele Maria Barbosa
Guilherme da Silva Costa
Guilherme Kanashiro Toyohara
Guilherme Luis Desiderio

Guilherme Macarini Oliveira Silva
Isabela Nunes Abreu Costa
Ivan Gontijo Akerman
Jadson Luiz da Cruz Leonato
James Santos Pahim
Jean Carlos Azevedo Penasso
João Luiz Francisco
Joel Luiz Pereira
Joice Barbaresco
Joice Kellen Cesário
Jonathan Serafim Lúcio
José Diego de Melo
José Gabriel Menezes Freitas
Juce Amélia Andrade Bezerra
Julia Audrey de Paula
Julia Borges Fagundes
Júlia Borges Lima
Júlia Geraldes
Karina Lages de Altavila Peralta
Kézia Murta Bispo
Laís Brandão Nunes
Lais Costa de Oliveira
Lara Ghiotto Mendes
Leonardo Rodrigo Borges
Letícia Alves Ramos
Lilian Raquel da Silva Costa
Luandy Carol S. de Castro Baião
Lucas Santos Cardozo de Sá
Lucas Villanacci Tibiriçá
Ludimila Amorim
Luiz Eduardo Barbosa Girão
Luiza Helena Vieira Girão
Maria Eduarda Gomes Silva
Mariana Sant’Anna Moreira
Marina Damasceno Pereira

Mateus Moratório Policarpo
Mayara Paes Leme Washington
Melissa Mendes Brandão
Michele Puga Sarubbi
Monique Filgueiras
Murillo Nunes Pereira
Natália Lopes Fregonesi
Neuber Luiz Iglesias da Silva
Noemi Satie Pompeu Kimura
Núbia Resende de Oliveira
Patricia Borges Coutinho da Silva
Paula Samogin Campioni
Pedro Henrique Batista Ribeiro
Pedro Ladeia Costa
Priscila Rodrigues Gomes
Rafael Rodigheri Alves da Silva
Rafael William Garcia De Marque
Rayana Diogo de Vasconcelos
Rayssa P. do Nascimento Mendes

Rodolfo Alves dos Santos
Rodolfo Costa dos Santos
Sofia Fernandes de Oliveira
Sofia Homem de Mello Faria
Suelem Martini Assmann
Thaina da Rosa Kedzierski
Thiago Pereira Alves Junqueira
Thomaz de Moraes Albuquerque
Tiago Freire Sestari
Valdecy Rodrigo do Nascimento
Varnuz Costa Junior
Veruska Alves Nogueira
Victor Augusto Both Eyng
Vinicius de Oliveira Lima
Vitor Gustavo Pereira
Viviane Tebaldi Moras
Wagner Manoel Junior
Yane Campolina Cachuite Mota
Yuri Chaya Piraccini

Primeiro Encontro Alumni da Rede Ensina Brasil
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Faça parte deste movimento 
e apoie a educação brasileira!

No Brasil 85% das crianças estudam em escolas públicas. Acreditamos no po-
der transformador do acesso a uma educação de qualidade para todas as crian-
ças brasileiras. Junte-se a nós para que possamos aumentar o nosso impacto e 
levar este trabalho a mais jovens e crianças.

Caso queira fazer uma parceria, escreva para nós pelo o e-mail: 

Razão Social: Ensina.BR
CNPJ: 12.202.674/0001-58
Banco Itau
Agência: 0311
Conta Corrente: 79942-3

parcerias@ensinabrasil.org

www.ensinabrasil.org

Você também pode depositar diretamente em nossa conta 
corrente:

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

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

www.ensinabrasil.org

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

https://www.ensinabrasil.org/
http://www.ensinabrasil.org
https://www.facebook.com/ensinabrasil16/
https://www.instagram.com/ensinabrasil/?hl=pt-br
http://www.linkedin.com/company/10877585
https://www.youtube.com/channel/UC5n1xHSvpkUy1dd2dNc33jQ
https://www.facebook.com/ensinabrasil16/
http://www.linkedin.com/company/10877585
https://www.instagram.com/ensinabrasil/?hl=pt-br
https://www.ensinabrasil.org/
https://www.youtube.com/channel/UC5n1xHSvpkUy1dd2dNc33jQ


Um dia, todas as crianças 
terão uma educação 

de qualidade


