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“As palavras só têm sentido
se nos ajudam a ver  o mundo
melhor. Aprendemos palavras
para melhorar os olhos. 
Rubem Alves 
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1. APRESENTAÇÃO

2015 foi um ano de grandes conquistas com o fortalecimento e a qualificação de projetos institucionais 
que darão suporte à nossa atuação nos próximos anos. 

Revisamos o portfólio de projetos, incluímos etapas de avaliação e sistematização, o que nos ofereceu im-
portantes subsídios para aprimorarmos a nossa prática. 

Trocamos o pneu com o carro andando, pois além destas conquistas institucionais, tocamos o dia a dia 
oferecendo à sociedade os projetos: Academia Educar, Leia Comigo!, Além do Encantamento, SER Voluntá-
rio, 11º Encontro Educação e Participação, Nosso Planeta, Nossa Casa e Matemágica que podem ser conhe-
cidos em detalhes nas próximas páginas!

A edição deste relatório tem ainda a função de tornar públicos os nossos compromissos, aspirações e re-
sultados e, a cima de tudo, celebrar e agradecer a todos os parceiros que, assim como nós, se sentiram in-
comodados com o status quo e arregaçaram as mangas trabalhando para construir o mundo mais próxi-
mo do que queremos. 

 
Boa leitura!

 
Isabela Pascoal
Diretora da Fundação Educar DPaschoal
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2. NOSSO JEITO 
DE SER

Educar é COM e não PARA. Educar é E e não OU.

Quando a DPaschoal lançou as bases para a Fundação Educar sua visão era sim-
ples: deveríamos nortear os projetos para propósitos educadores e isso significa-
va traçar um caminho próprio e segui-lo com coerência e constância, alinhando 
inovação com senso de responsabilidade social.

Iniciamos com a Academia Educar, que tinha dentre os seus propósitos se tornar 
um modelo viável para ser aplicado em todo o Brasil. Mas, a concretização ainda 
estava longe do horizonte de possibilidades.

Esse caminho só foi aberto quando entendemos que nas relações educadoras de-
veríamos trocar a conjunção “OU” pelo “E”, e a preposição “PARA” pela preposição 
“COM”, convidando jovens para trocar visões, sonhos e conhecimentos. Trabalhan-
do COM o outro E unindo ideias, focamos em utilizar uma narrativa adequada para 
que todos os educadores buscassem compreender e se engajar no protagonismo 
juvenil como estratégia de desenvolvimento dos adolescentes.

Assim continuamos e, com o tempo, estávamos diante de uma possibilidade de 
criarmos um oceano azul na sociedade.

E foi COM esse olhar que fundamentamos os nossos projetos.

Incomodados com os trotes violentos no mundo universitário embarcamos COM 
jovens ingressantes e veteranos para  transformar o olhar deste ritual criando o 
Trote da Cidadania que passou a fomentar solidariedade e reconhecer as boas 
práticas cidadãs. Logo, a ideia-força ganhou outros contornos e nasceu o Projeto 
Leia COMigo!, com o propósito de estimular a leitura em família e despertar a pai-
xão pela leitura. Esse projeto criou mais um braço que convida as pessoas a contar 
histórias usando ferramentas simples, do dia a dia: o Além do Encantamento, que 
trouxe, a partir de 2005, oficinas em diversos formatos para que o momento entre 
livro e leitor se tornasse ainda mais mágico. Naturalmente, nossa atuação social 
fez com que percebêssemos a oportunidade de engajar nossos colaboradores para 
atuarem COM a Educar em ações de voluntariado, criando o SER Voluntário.

Ao longo destes 26 anos, consolidamos uma prática de atuação social baseada no 
“E” e no “COM”, sem que as pessoas neguem suas diferenças, mas as mantenham 
preservadas e respeitadas, gerando uma nova ideia que seja colocada acima de 
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suas divergências, a expressão de um exercício de 
convivência democrática.

A mobilização social não é uma oportunidade de 
conseguir pessoas para ajudar a viabilizar nos-
sos sonhos, mas de congregar pessoas que se dis-
põem a contribuir para construirmos, juntos, um 
sonho que passa a ser de todos.

O “E” e o “COM” somam na medida em que todos 
que participam percebem que a realização do ob-
jetivo perseguido é vital para quem participa da 
ação e que o objetivo só pode ser alcançado se 
houver prontidão de todos.

Podemos e vamos continuar investindo na edu-
cação como a melhor estratégia de transforma-
ção social. Continuaremos plantando hoje para 
colhermos amanhã um país com gente protago-
nista do bem, que veja o mundo com um olhar po-
sitivo e que esteja disposta a fazer tudo o que se 
propuser com ética, senso de servir, técnica, sim-
plicidade e paixão.  Um mundo com mente e ati-
tude mais cidadã, onde os incomodados mudam 
o mundo!

Luis Norberto Pascoal
Presidente da Fundação 
Educar DPaschoal
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3. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Estamos em uma sociedade em constantes mudanças. Por isso, uma das principais características deste 
ano foram os nossos frequentes momentos de ponderação, olhando para dentro e refletindo de forma 
estratégica e organizacional, afinal, as demandas sociais também mudam.

Isso nos permitiu obter avanços, conquistas, novos e melhores resultados, fazendo de 2015 um ano de sa-
tisfação. Confira, a seguir, um pouco dessa evolução enquanto instituição e as novidades mencionadas.

quem somos
No meio do ano, redefinimos o nosso posicionamento para o mundo. As essências do Protagonismo e a 
Leitura estão impregnadas em nosso nome e DNA e vimos a necessidade de ter isso mais claro para quem 
viesse a nos conhecer, como cartão de visita do porquê e como trabalhamos diariamente para mudar o 
mundo. O resultado? Confira abaixo:

“

“
A Fundação Educar DPaschoal foi criada em 1989 e é 

 investimento social privado da Companhia DPaschoal.
Acreditamos na educação para a cidadania como estratégiA

 de transformação social gerando valor compartilhado
nas comunidades brasileiras.

Para que a cidadania plena seja exercida é preciso garantir que 
as pessoas se reconheçam como protagonistas de suas vidas e 

de suas comunidades e desenvolvam a capacidade de
interpretar o mundo através da leitura. Por isso, elegemos

dois programas que oferecemos à sociedade: o Educar para Ler 
e o Educar para o Protagonismo.



LANÇAMENTO DO NOVO PORTAL EDUCAR NA WEB
Em agosto de 2015 lançamos um novo site! Mais moderno, 
dinâmico e atualizado, o novo portal traz informações sobre 
todos os nossos projetos, além de notícias de parceiros
que também atuam na educação. 

Com um visual integrador, traz como destaque em sua 
homepage os programas Educar para Ler e Educar para o 
Protagonismo. Além disso, mostra aos internautas as pos-
tagens recentes feitas na página da Fundação Educar no 
Facebook, links rápidos para acessar a essa e todas as nos-
sas outras redes sociais, inclusive a nossa biblioteca virtual 
no Issuu, também lançada este ano. Essa nova versão, traz 
também as fotos e descrição dos integrantes da equipe Edu-
car com todo o seu histórico na Companhia DPaschoal.  

O portal também tem dentre os seus diferenciais o fato de
ser responsivo, permitindo que o usuário possa acessá-
lo com seu aparelho móvel com internet (smartphones,
tablets...) de forma a se adaptar a vários tamanhos de tela.

A página teve, de agosto a dezembro, mais de 43.000 aces-
sos, sendo estes de 68 países diferentes.

REPLICAÇÃO DA METODOLOGIA – ACADEMIA EDUCAR
Um dos maiores desafios de 2015 foi encararmos uma estruturação interna para replicar o modelo da 
Academia Educar DPaschoal em outras instituições, sendo conduzida por outros educadores, em seus 
ambientes.

Para isso, a área de Gestão do Conhecimento criou mais força e corpo e, em conjunto com a Academia 
Educar, conseguiu sistematizar todo o conteúdo destes 26 anos de trabalho em um modelo simples e 
prático, desde as nossas primeiras inspirações até a prática do projeto no modelo aprimorado e execu-
tado nestes últimos anos. Para isso, fizemos diversas rodas do saber com educadores, profissionais da 
área de educação de diversas ONGs e instituições de ensino, além de trazermos ex-alunos da Academia 
Educar de diversos anos.

Todo esse processo, feito minunciosamente, nos dá a possibilidade de levar a futuros parceiros uma 
melhor compreensão do nosso trabalho para entenderem ainda mais do protagonismo juvenil feito por 
nós nestes 26 anos, colocando-nos à disposição como alternativa de desenvolvimento para adolescen-
tes de diversas realidades. 

Um dos nossos orgulhos e sinais de que estamos no caminho certo é já termos para 2016 o compromis-
so firmado de replicação com novos parceiros em Campinas e Poá/SP, com possibilidades de expansão 
para outras cidades e, por que não, estados...
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TROTE DA CIDADANIA
No início do ano percebemos que o Trote da Cidadania concluiu um importante ciclo consolidando o con-
ceito Trote Solidário como uma alternativa ao trote humilhante.

O fomento da Educar e de vários outros parceiros que durante 15 anos incentivaram jovens universitá-
rios de todo o país a se engajarem em formas alternativas de receber seus colegas mudou, sem dúvida, a 
forma como a sociedade enxerga esse ritual. Se antes as universidades não se envolviam, hoje há ampla 
compreensão que o Trote deve ser visto como um ritual de passagem e integração e que ações humilhan-
tes devem ser proibidas e monitoradas pelas instituições de ensino. O movimento de ressignificação do 
trote foi tão forte que influenciou diversos municípios na criação do Selo Trote Legal, além da recente 
proibição na forma de lei.

Mas, é claro que um histórico tão bonito não pode simplesmente ser apagado. O portal do Trote da Ci-
dadania (www.trotedacidadania.org.br), permanece ativo como um canal de referência de conteúdo e 
ideias para estudantes que querem fazer da recepção dos ingressantes uma ação positiva!

semana educar
A Semana Educar aconteceu no prédio das Áreas de Apoio, de 18 a 22 de maio, e teve como objetivo apro-
ximar ainda mais colaboradores às ações e oportunidades que a Educar oferece. Em parceria com o DHO, 
trouxemos diversas capacitações e workshops, pois protagonismo e incentivo à leitura devem também 
ser promovidos internamente! 

O resultado foi colaboradores declarando #EuSouEducar de diversas formas, sendo uma delas artisti-
camente nos cataventos que compuseram a capa deste relatório! Na sequência, você pode conferir um 
pouco do que Educar representa para os cerca de 500 colaboradores que participaram desta semana de 
muito aprendizado para todos.

Luis Norberto Paschoal faz a abertura da Semana Educar
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Isabela Pascoal durante palestra de Valor 
Compartilhado no Inove&Ação da Semana 
Educar.

Oficina de Design Thinking para colaboradores das
Áreas de Apoio em Campinas/SP.

Caricaturas dos colaboradores feita por ilustradores de
livros da Educar.

Tenda de Livros Semana Educar

Contação de história sensorial feita pelos Monitores Juve-
nis da Academia Educar DPaschoal



Educar
para Ler



Segundo a última edição do INAF - Indicador de Alfabetismo Funcional de 2011/2012 do Instituto Paulo 
Montenegro e Ação Educativa, apenas um em cada quatro brasileiros domina plenamente as habilida-
des de leitura, escrita e matemática. Mais recentemente, segundo o  “Relatório de Olho nas Metas 2013-
2014”, do Todos pela Educação, somente 44,5% das crianças do 3° ano do ensino fundamental saem 
com aprendizagem considerada adequada em leitura e apenas 45,1% das crianças que saem do 5° ano 
atingem o esperado de aprendizagem em língua portuguesa.

Que o cenário está bem longe do ideal, os jornais e a convivência no dia a dia já nos demonstram. Mas, 
somente reclamar não é uma alternativa. Por aqui, o incômodo está em nosso DNA e o programa Edu-
car para Ler é a forma que encontramos para promover o acesso à leitura pelo Brasil. Por isso, confira 
um pouco dos resultados nos nossos dois projetos com foco no estímulo à leitura: o “Leia Comigo!” e o 
“Além do Encantamento”.

O programa Educar para Ler trabalha na perspectiva do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL)
do Ministério da Cultura em três dos seus quatro eixos prioritários: 

Eixo 1 - Democratização do acesso
Eixo 2 – Fomento à leitura e à formação de mediadores 

Eixo 3 – Valorização da leitura e comunicação
 

Acesso completo ao PNLL no link http://odai.org/wp-content/uploads/2013/06/enlace138.pdf
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Este foi um ano de comemoração. Em 2015 o “Leia Comigo!” completou seus 15 anos de forte atuação com 
foco no incentivo à leitura, facilitando o aprendizado nas escolas e no desenvolvimento de crianças e jo-
vens. O projeto, mantido via Lei Rouanet e investimento direto de empresas, chegou à marca de mais de 
38 milhões de livros distribuídos, em todos os estados brasileiros e no distrito federal. 

Para chegarmos a estes resultados, usamos duas estratégias de distribuição: no primeiro semestre os 
solicitantes inscreviam seus projetos e informavam suas necessidades através de nosso site, podendo 
solicitar até 160 livros por pedido, que eram encaminhados para promover atividades de incentivo à lei-
tura! Já no segundo semestre, lançamos o Kit Além do Encantamento e a distribuição ganhou um novo 
formato. Os kits são compostos por uma maleta com 20 livros da Educar, os mesmos títulos da  série de 
vídeos “Além do Encantamento - Histórias para Contar”. No total, foram oferecidas 3.000 maletas aos 
solicitantes.

4. leia comigo!



O foco principal desta forma
de distribuição de livros é fortalecer
as bibliotecas e espaços de leitura
das instituições públicas de ensino
e ONGs, potencializando a qualidade
do trabalho com os livros. 

O envio dos livros é feito para os
endereços das filiais DPaschoal e DPK
escolhidas pelos solicitantes no momento
do cadastro e encaminhados através de uma
parceria que temos com as transportadoras que 
atendem a Companhia DPaschoal, que levam es-
ses livros como cortesia. Veja, na sequência as 
transportadoras que estiveram conosco em 2015.

 Parceiros do Leia Comigo! em 2015

AG CARRETAS - AJOFER - AMERICARGAS - ATOS LOGISTICA
B&R TRANSPORTES - DATERRA - EXPRESSO TRANSCORRE

FERNAO DIAS LOGISTICA - JAMEF - LWARCEL CELULOSE E PAPEL
MAHLE ANÉIS PARTICIPAÇÕES - MAHLE METAL LEVE - MANN HUMMEL

MAXIMUM - OURO NEGRO TRANSPORTES - PAULINERIS
PLANALTO ENCOMENDAS - PRINCESA DO CAMPOS - RECRIS TRANSPORTES

SUPREMA LOGÍSTICA- TECMAR TRANSPORTES
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O nosso agradecimento mais que especial Às organizações que já 
contribuíram com o Leia Comigo! ao longo destes 15 anos:

Aços Villares

ADM do Brasil

Ahlstrom

Big Jack 

Comercial Automotiva

Chevron Brasil Ltda.

Daterra Coffee

Eaton

Enertec do Brasil

GVT

Goodyear do Brasil

Hatch Consultoria e Gerenciamento de Empreendimento

Hydro Alumínio

HyLine do Brasil

IPIRANGA

Itatiaia Móveis

Johnson & Johnson

Lojas Cem

Luiz Marcelo de Britto

Lwarcel Celulose e Papel

Lwarcel Fibras Especiais Ltda. 

Mahle 

Mann + Hummel Brasil

Merial Saúde Animal 

MML Sistemas

Monsanto 

Usina Nardini

Neumayer Tekfor 

Nutron

Orlando Paschoal Junior 

Owens Corning

Rota das bandeiras



leia comigo! – RESULTADOS 2015

Serveng Civilsan

TecHno Park

Texaco 

Tiliform Informática

Tivit 

Tretraplan 

Ultragaz

Unilever 

Unimóvel Empreendimentos e Construções

Visteon Sistemas Automotivos

168.570 livros distribuídos ao longo do ano, sendo:

>> 145.090 conforme demanda do solicitante;

 >> 23.480 através dos 1.174 kits Além do Encantamento;

22 estados + distrito federal atendidos;

596.539 pessoas beneficiadas com os livros
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Percentual de instituições que receberam
livros em 2015

Biblioteca 
(2,80%)

Creche (9,11%)

Universidade 
Pública (22,12%)

Escola Pública 
(43,05%)

Outros (3,27%)

Orgãos
Públicos (8,87%)

Ong (8,33%)

Igreja (1,92%)

Hospital 
(0,51%)
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Percentual de distribuição por público beneficiado

Outros (0,14%)

Adolescentes
(4,90%)

Adultos (0,41%)

Crianças
(59,29%)

Todos
(35,25%)
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O projeto, que inicialmente, era um braço do Leia Comigo!, nasceu em 2005
com o objetivo de promover a contação de histórias como ferramenta de
construção de conhecimento, valores e estímulo à leitura e, hoje, caminha
a passos largos rumo a esses objetivos.

Através de uma parceria com a Jaguar Land Rover lançamos o Histórias
para Contar, uma série de vinte episódios nos quais um personagem,
representado pelo professor e diretor teatral Alexandre Souzah, apresenta
adaptações dos livros da Fundação Educar, oferecendo alternativas práticas
e simples de apoio à contação de histórias, por meio do uso criativo de objetos do
dia-a-dia para estimular a leitura. Os vídeos, lançados recentemente, estão
disponíveis em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e legendados no portal da Educar e em nosso canal 
do Youtube. 

Juntamente com os vídeos disponibilizamos 20 tutoriais e moldes de cada uma das histórias contadas. 
Esses materiais são totalmente reproduzíveis por qualquer pessoa que deseje fazer uma contação de 
histórias mais interativa e visual em casa ou em instituições de ensino.

Todo esse conhecimento na arte de contar histórias também foi amplamente disseminado ao longo do 
ano, através de oficinas de contação de histórias para colaboradores do Cia DPaschoal e em outros par-
ceiros de diversas cidades. Durante 15 dias, estivemos em Resende/RJ para a formação de 80 alunos do 
SENAC, além da anual parceria com o Centro de Voluntariado de São Paulo. Veja os resultados a seguir!

5. além do encantamento

Parceiro Além do Encantamento 2015

Jaguar Land Rover
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Cenas dos vídeos de contação de histórias disponíveis no canal da Educar no Youtube.
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Educadora utilizando recurso para contar história em curso da Educar

Oficina de contação de histórias para educadores de escolas públicas
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além do encantamento – RESULTADOS 2015

1.467 curtidas nos vídeos;

855 compartilhamentos;

20 novos vídeos de contação de histórias disponíveis

gratuitamente no nosso portal;

20 tutoriais de contação de histórias e moldes;

5 oficinas de capacitações ao longo do ano;

1.353 pessoas que assistiram contações de histórias

ao vivo do Além do Encantamento;

323 vídeos adicionados em playlists pessoais;

Vídeos assistidos em 4 países (Brasil, EUA, Itália e Portugal);

Atividades presenciais em 3 estados do Brasil: MG, RJ e SP;

87 participantes das oficinas de capacitações ao longo do ano;

Mais de 45 horas de atividades presenciais de contações de histórias;

Mais de 98.823 visualizações nos vídeos de contação de histórias este ano;

Cerca de 5.530 horas de tempo investido dos usuários para assistir aos vídeos;



Educar para 
o protagonismo
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6. ACADEMIA
EDUCAR 

A Academia Educar é o primeiro projeto criado na Educar e, desde então, promove a formação de lide-
ranças juvenis através do protagonismo e da cidadania para adolescentes de escolas públicas de Cam-
pinas/SP, baseado nos 4 pilares da educação estabelecidos pela UNESCO: 

Aprender a Ser, Aprender a Conviver,
Aprender a Aprender e Aprender a Fazer.

O protagonismo é um conceito de origem grega, designando o “lutador principal de um torneio”. Nas ci-
ências humanas o termo protagonista passou a ser utilizado “para os atores que configuram as ações 
de um movimento social”. Na Educar, acreditamos que o “torneio” é a vida e para fomentar uma atitude 
protagonista garantimos que os participantes dos nossos projetos vivenciem esse conceito na prática. 
Conheça os projetos que desenvolvemos com esta visão.

Com o apoio das Diretorias de Ensino Leste e 
Oeste de Campinas e da Secretaria Municipal 
de Educação de Campinas/SP, fechamos em 
2015 parceria com 21 escolas, sendo uma 1 de-
las de ensino integral, representada por um 
professor que acompanhava as atividades e 
as multiplicava para seus alunos nas aulas de 
Projeto de Vida. No total, recebemos 100 jovens 
(5 por escola) e um educador responsável pelo 
projeto que contribuiu durante todo o ano com 
o desenvolvimento das atividades nas escolas. 

Ao longo de nove meses de atividade, o proces-
so de desenvolvimento passa por oficinas, proje-
tos-desafios e atividades extras que totalizaram 
1.967 horas de aprendizagem. 

Conheça cada uma dessas etapas a seguir:
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Oficinas
Na Academia Educar, todo o processo desenvolvimento é feito
através de uma metodologia ativa, na qual os jovens têm a teoria 
e muita prática, em dinâmicas em grupo, jogos, gincanas e diálo-
gos significativos. Nessas dinâmicas há a construção de conceitos 
que acontecem “de dentro para fora” de uma maneira contextua-
lizada e próxima à realidade dos jovens.

Os temas são do universo jovem, tais como: valores e ética, iden-
tidade, expressão corporal, comunicação, comunicação não vio-
lenta, jogos cooperativos, diversidade, liderança, lógica, drogas, 
estudo e empreendedorismo, sexualidade, adolescência, filoso-
fia, superação, futuro e muitos outros. 

Ao longo do ano, foram 38 oficinas que somaram um total de 216 ho-
ras que contribuíram para formar  jovens protagonistas e cidadãos.



Projetos - desafio
Os projetos-desafio acontecem em paralelo às oficinas e podem ser de rápida, média ou longa dura-
ção, consolidando a cada entrega e conquista dos jovens a autoconfiança ou a descoberta de talentos, 
habilidade e competência. Confira um pouco mais de cada um deles:

conhecendo o 
mundo
É uma atividade de pesquisa em 
equipe, na qual os jovens são desa-
fiados a pesquisar tudo sobre um 
determinado país e elaborar uma 
apresentação para os colegas e 
para uma banca julgadora. Dentre 
as 22 apresentações, a melhor foi 
das alunas do EE Prof. Alberto Me-
daljon, que levou os convidados a 
uma viagem  à França, sem que os 
convidados se quer saíssem da sala. 
Como recompensa, a equipe vence-
dora fez uma viagem cultural para 
o Rio de janeiro/RJ.
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oásis educar
É um movimento voluntário que busca integrar 
alunos, pais, comunidade e escola para a cons-
trução, de forma cooperativa, de um sonho em 
comum da comunidade escolar. O desafio é rea-
lizar uma mudança física na escola em dois dias. 
Antes da realização da obra, acontecem quatro 
passos, inspirados na metodologia do Instituto 
Elos: reconhecer as belezas da comunidade, os 
talentos existentes, os sonhos e buscar os recur-
sos no entorno. Dessa forma, juntos, o sonho é 
construído com toda a energia e materiais da 
própria comunidade. Este ano, os Oásis Educar 
aconteceram nas escolas EMEF Profa. Violeta 
Dória Lins e EE Profa. Cecília Pereira. 

A empresa PPG contribuiu diretamente com o 
Oásis Educar, da Academia Educar. Com 6 baldes 
de tintas, deu uma grande força para que os so-
nhos dos alunos nas duas escolas acontecessem.
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Catavento de Letras
e Números
Busca estimular o gosto pela língua portuguesa e pela ma-
temática. Nesta atividade estão inclusas oficinas de capaci-
tações por meio de gincanas cooperativas focadas na com-
preensão e resolução de exercícios e desafios; clube do livro e 
entregas de redações. Foram realizadas ao longo do ano 6 ofi-
cinas e diversos momentos com este propósito. A equipe ven-
cedora visitou o Museu do Catavento em São Paulo/SP. 

Estação Vivência
São visitas com a finalidade de despertar valores e estimular 
a prática de voluntariado e cidadania ativa, oferece a opor-
tunidade de conhecer patrimônios culturais, projetos e insti-
tuições sociais e de ensino, expandindo as possibilidades para 
o jovem. Este ano, os alunos visitaram a Feira de Ciências da 
Escola Técnica Bento Quirino, onde puderam, além de conhe-
cer sobre as diversas áreas do conhecimento tirar todas as 
dúvidas sobre como ingressar em um curso técnico. 

Multiplicação na escola
Todo conhecimento aprendido durante as oficinas da Acade-
mia Educar, os jovens participantes se comprometem a mul-
tiplicar para os demais alunos de suas escolas, no contra tur-
no escolar, em dias e horários combinados previamente com 
a gestão e o monitor padrinho. Este ano, as multiplicações 
aconteceram em 19 escolas do projeto, sendo todas conduzi-
das pelos jovens e impactando mais 300 adolescentes duran-
te o ano. 

Projeto na Escola
Proporciona o desafio para os jovens levantarem as necessi-
dades da escola junto à comunidade escolar e proporem ações 
para solucioná-las. Diferente do Oásis, que propõe uma mu-
dança física, o Projeto na Escola tem por objetivo incentivar a 
aprendizagem dos alunos com uma intervenção pedagógica 
devidamente diagnosticada e, posteriormente, validada pela 
gestão escolar. Foram  18 iniciativas implantadas nas escolas 
participantes deste ano, que você confere a seguir.
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EMEF Orlando Carpino

Trouxe a contação de his-
tórias aos alunos do 1º ao 
3º ano para que eles se in-
teressem pela leitura des-
de pequenos.

EMEF Humberto Castelo 
Branco

O projeto Brincando que 
se Aprende teve como 
foco trazer a diversão e o 
aprendizado com diver-
sas dinâmicas de temas 
variados.

EMEF Padre Leão Vallerie

Através do projeto “Cur-
tindo&Aprendendo”, os jo-
vens levaram diversas di-
nâmicas que trabalharam 
valores para adolescentes 
da escola e gincanas para 
estimular o interesse pe-
los conteúdos.

EMEF Edson Luis Chaves

Contações de histórias in-
fantis para os alunos da 
escola com foco no estí-
mulo à leitura.

EMEF Violeta Dória Lins

Pensando em estimular os 
alunos a lerem mais, a tur-
ma ofereceu contações de 
histórias para as crianças.

EMEF Clotilde Barraquet 
Von Zuben

Aplicaram contações de 
histórias, incluindo dinâ-
micas para despertar o 
interesse pela leitura em 
alunos do 6º ano.

Projeto na Escola 2015
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EMEF Odila Maia Rocha 
Brito

O projeto levou aos alunos 
do 6º ao 9º ano palestras 
sobre Drogas e Bullying.

EMEF Oziel Alves Pereira

Foram desenvolvidas ati-
vidades de contações de 
histórias para os alunos 
do 1º ano (EF). Já para os 
alunos do 8º ano, os jo-
vens ofereceram oficinas 
sobre os valores humanos.

EMEF Maria Luiza
Pompeo Camargo

O projeto “Blog da Malu”, 
divulga trabalhos dos 
alunos do 6º ano, incen-
tivando-os a melhorar o 
seu desempenho escolar 
e facilitar o acompanha-
mento dos pais.”

E.E. Profª Cecília Pereira
O projeto “GPA“ (Gestão, 
Pais e Alunos) tem como 
objetivo aproximar a es-
cola, os pais e alunos. 
Para sensibilizar os alunos 
e trabalhar a diversidade, 
os jovens implantaram 
uma rádio durante
o intervalo.

E.E. Prof° Dr. Norberto de 
Souza Pinto

O projeto “Sinergia” intro-
duziu dinâmicas de gru-
po nas aulas de forma a 
aproximar alunos e pro-
fessores. Foram também 
realizadas oficinas sobre 
sustentabilidade.

E.E. Prof° José Vilagelin 
Neto

O projeto criou um núcleo 
de protagonismo juve-
nil na escola para apoiar 
o projeto “Matemágica”, 
que contribuí com o ensi-
no de matemática de for-
ma híbrida na escola.
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E.M.E.F. Profª Ângela 
Cury Zakia

O projeto “Contação de
História“ tem como obje-
tivo influenciar e incenti-
var os alunos a praticar a 
leitura. Foi aplicado no 2º 
ano do EF, com o apoio
de uma contadora de
história.

E.E. Prof° Benevenuto 
Torres

O projeto chamado de 
“S.O.S Bene“ propõe um 
novo modo de se aplicar 
as aulas, estimulando os 
jovens a participar de au-
las diferenciadas e intera-
tivas.

E.E. Prof° Alberto Medaljon

Os alunos utilizaram o ma-
terial do Programa Nosso 
Planeta, Nossa Casa para 
trabalhar a consciência 
ambiental com as crian-
ças da escola.

E.E. Residencial São José

O projeto “Revolição”, teve 
como objetivo estimular 
os alunos a se comprome-
terem mais efetivamen-
te como cidadãos e cons-
cientizá-los sobre nossos 
direitos e deveres.

E.E. Prof° Luiz Gonzaga 
Horta Lisboa

O projeto nomeado “Um 
dia de Protagonismo” tra-
balhou com o relaciona-
mento entre professor e 
aluno. O grupo também 
realizou contações de his-
tórias para alunos do 1º 
ao 5º ano.

EE Miguel Vicente Cury

Capacitações aos pro-
fessores, ajudando-os a 
tornar as aulas cada vez 
mais atrativas e estimu-
lantes para os alunos. 

Projeto na Escola 2015
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Espetáculo de Encerramento
O último desafio dos jovens participantes é fazer um espetáculo de fim de ano, sendo que mais uma vez eles 
são os artistas principais do começo ao fim (desde o roteiro até a encenação). Em 2015, “Crescer, Mas Não 
Esquecer...” foi o tema e retratou a história de desenvolvimento dos jovens ao longo do ano. 
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Atividades Extras
Além das atividades durante a semana, por meio de algumas parcerias e voluntários foi possível ofere-
cer aos jovens algumas atividades extras durante o ano e nas férias. Conheça mais:

• Agência de jornalismo: em parceria com as voluntárias jornalistas Fernanda Mello e Patrícia Couti-
nho, os jovens produziram três jornais sobre a Academia Educar. Essa experiência permite que as es-
colas, familiares e parceiros sejam informados sobre as atividades realizadas no projeto. Neste ano, 
foram 80 horas de atividade para cerca de 14 adolescentes.

• Aulas de Espanhol: pelo segundo ano consecutivo, com a ajuda do professor voluntário Bruno Zanatta 
(colaborador da área de Engenharia de Produtos e Serviços da Cia DPaschoal), 12 jovens de diversas es-
colas da cidade tiveram aulas de espanhol básico. As aulas, que aconteceram aos sábados, corresponde-
ram a uma carga horária de 60 horas.

• Aulas de Inglês: A turma que se interessa pelo inglês também teve sua oportunidade de aprendizagem. 
10 alunos tiveram cerca de 40 horas/aula com o professor Gabriel Agrelli, coordenador da Daterra Coffee 
(e que também foi aluno e monitor do projeto), uma das empresas da Cia DPaschoal.

Alunos do Inglês se formando 
com o professor Gabriel Agrelli.

Galera animada pós uma das aulas 
com o Prof. Bruno Zanatta.

Turma da Agência de Jornalismo junto à Fernanda Mello, for-
mando mais uma turma em 2015.
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Academia de Férias
Durante as férias de julho, os jovens também não pararam. Foi oferecido um cardápio de atividades que 
você pode conhecer a seguir.

Curta na Educar: usa a produção audiovisual como ferramenta de transformação social pela qual ofe-
receu 11 dias de aprendizagem na construção de um curta-metragem, desde a criação do roteiro até a 
edição do vídeo, tudo isso com a parceria da Lokomotiv Filmes. Todo produzido nas férias, o resultado foi 
o curta “Instinto Animal? ” que fala sobre preconceito e pode ser visto no site da Educar ou em nossa pá-
gina do Youtube . Os outros seis curtas metragens também estão disponíveis por lá!

Escola do Mecânico: Outros jovens que escolheram aprender mais nas férias deste ano foram os 18 alunos 
que participaram do curso de mecânica básica e trilhas de carreira. As atividades que aconteceram nas 
unidades da Escola do Mecânico em Campinas/SP trouxeram um misto de teoria e prática e os jovens se 
encantaram pelas curiosidades do mundo automotivo e profissional. Foram 3 dias de capacitação cheia 
de energia e muito aprendizado!

JovenS/A: em parceria com a área de Desenvolvimento Humano e Organizacional da DPaschoal, jovens 
receberam curso de atendimento ao cliente, comunicação facilitadora e postura no mercado de traba-
lho. Além das atividades em sala, os jovens também puderam ouvir as experiências de gestores de diver-
sas empresas da Cia DPaschoal e passar meio período como funcionários-sombra. 24 horas divididas em 
três dias de experiência única!

Todos os jovens que participaram do JovenS/A com seus certificados ofereci-
dos pela equipe da Universidade DPaschoal.
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Perfil dos jovens da Academia Educar 2015:

Gênero

66% feminino
34% masculino
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Percentual de jovens por série que estuda



Relatório 2015 - Fundação Educar | página 39

Idade dos Jovens Participantes em 2015 (%)
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Jovens que já trabalharam e/ou trabalham (%)
Sim (17%)

Não (83%)
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Escolaridade dos Pais dos Jovens Participantes (%)
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Escolaridade das Mães dos Jovens Participantes (%)
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ACADEMIA EDUCAR – RESULTADOS 2015

10 monitores juvenis que 
tiveram mais de 2.900

horas de atuação e
desenvolvimento ao

longo do ano

38 oficinas totalizando 
228 horas de atividades

Apresentação do Espe-
táculo “Crescer, mas não 
esquecer...” para cerca de 
360 pessoas no Teatro do 

SESI Campinas

53 horas de dedicação 
para finalização dos 2 
Oásis Educar de 2015

18 projetos na
escola realizados

11h de atividades de
desenvolvimento para os 

educadores que
acompanham o projeto

Participação das 110
famílias dos jovens

participantes do projeto

Academia Educar para 
Aprendizes em parceria 

com o DHO com a
formação de

22 adolescentes

Mais de 3000 horas dedi-
cadas no ano para o 
desenvolvimento do

protagonismo juvenil e da 
liderança
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Aqui tem protagonismo!
Para que a Academia aconteça nas escolas contamos todos os anos com o grande apoio dos professores 
e da gestão escolar. Assim, agradecemos às 20 escolas das redes estaduais e municipais de Campinas/SP 
que participaram da Academia Educar 2015. Veja no mapa as escolas que participaram:

10 escolas estaduais [azul],
10 escolas municipais [verde] e
1 de tempo integral [vermelho] 

E.E. Dom Barreto

E.E. Miguel
Vicente Cury

E.E. Prof. José
Vilagelin Neto

E.E. Prof. Dr. Norberto 
de Souza Pinto 

E.E. Prof. Luiz
Gonzaga Horta Lisboa

E.E. Benevenuto
torres

E.E. prof lais
bertoni pereira

E.E. profa cecília
pereira

E.E. alberto 
medaljon

E.E. residencial
são josé

E.E. prof.
carlos lencastre

emef ângela
cury zákia

emef clotilde
barraquet von zuben

emef dr edson
lúis chaves

emef ORLANDO
CARPINO

emef PADRE
LEÃO VALLERIE

emef VIOLETA
DORIA LINS

emef ODILA MAIA
DA ROCHA BRITO

emef OZIEL
ALVES PEREIRA

emef Humberto de
Alencar Castelo Branco

EMEF Maria Luiza
Pompeo de Camargo
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Banda Magnólia

Bruno Zanatta

Carolina Pascoal

Diretorias Ensino Leste de Campinas/SP

Diretorias Ensino Oeste de Campinas/SP

Escola do Mecânico

Fernanda Mello

Gabriel Agrelli

Instituto Padre Haroldo Rahm - APOT

Patrícia Coutinho

PPG

Sec. Municipal de Educação de Campinas/SP

SESI CAMPINAS

Thaís Guedes

parceiros academia educar
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7. ENCONTRO EDUCAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO 

Os Encontros Educação e Participação são realizados desde 2006 e se consolidaram como uma ação de 
fortalecimento, reconhecimento e principalmente como espaço de aprendizagem e debate para parcei-
ros da Fundação Educar, educadores da rede pública de ensino e de ONGs que trabalham com jovens na 
região de Campinas/SP.

O 11º Encontro Educação e Participação teve como objetivo inspirar educadores a trabalhar juntos em 
prol de uma educação melhor, pensando, buscando e conhecendo alternativas para transformação da 
escola em um espaço que estimule a aprendizagem e a cidadania. Para este ano, o tema debatido foi: 
“Processo Ensino Aprendizagem: como conquistar a atenção dos nossos alunos?” e contamos com a par-
ticipação da Prof.ª Dr.ª Emilia Cipriano, coordenadora do Instituto Aprender a Ser – Pesquisa e Formação 
na Área Educacional.

Com mais de 120 pessoas presentes no teatro do SESC Campinas, a Prof.ª Dr.ª Emília Cipriano cativou 
a todos com exemplos práticos dos desafios que os professores enfrentam na sala de aula, e ao mesmo 
tempo convocou a refletirem sobre atitudes e posturas que poderiam adotar para efetivamente conquis-
tar os alunos e envolvê-los no gosto pela aprendizagem. Profa. Emília, como prefere ser chamada, trouxe 
também a importância de o professor estar em sala como um facilitador e mediador da construção do 
conhecimento, tendo o aluno sempre como figura ativa em busca do conhecimento.

Professora Emilia Cipriano com jovens da Academia Educar e integrantes da equipe durante o evento.
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Ao término da palestra, houve um bate-papo sobre o tema em uma mesa redonda com componentes da 
rede pública de ensino. O encontro, mediado por Isabela Pascoal Becker, diretora da Educar, teve também 
como integrantes:

•  Geni Ramos, diretora da EE Profº Dr. Norberto de Souza Pinto;
•  Jaqueline Salione, coordenadora da E.E. Prof. Luiz Gonzaga Horta Lisboa;
•  Salete Battaglini, professora da EMEF Clotilde Barraquet Von Zuben;
•  Paulo Campos, professor da EMEF Ângela Cury Zákia e;
•  Miriã Moraes, aluna da EMEF Humberto de Alencar Castelo Branco.

O evento foi um sucesso e contou com ótima avaliação dos participantes, sendo que os educadores já 
aguardam o do próximo ano. Veja alguns comentários:

Tudo muito

especial

neste evento

Muito bom mesmo, 

foi a primeira vez 

que fui e adorei

Ótimo evento, 

muito reflexivo e 

interessante

A palestrante

tinha realmente o preparo

para falar em público e

cativou os presentes

Excelente   a  pales-

tra  da  Dra.  Emília... 

podem repetir mais 

vezes!

Gostaria de 

agradecer o 

convite. Foi um 

encontro mara-

vilhoso! 

Tanto o even-

to quanto o 

local foram 

ótimos!

Parabéns pelo traba-

lho desenvolvido pela 

Fundação junto aos 

parceiros!

 Fica aqui o nosso 
agradecimento especial

também ao SESC Campinas,
por mais uma vez nos

disponibilizar o seu belíssimo
teatro para realizarmos o evento!
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8. SER VOLUNTÁRIO 

Mobilizações Solidárias
Infelizmente, este ano diversas tragédias naturais aconteceram no Brasil. Algumas delas, ocasionadas 
por fortes chuvas que assolaram diversas cidades de vários estados. Alguns colaboradores da Cia DPas-
choal acabaram sofrendo com isso. Cidades como Canoas, no Rio Grande do Sul, São Leopoldo e Rio do 
Sul, em Santa Catarina, tiveram, no segundo semestre, várias enchentes que acabaram por danificar ca-
sas e móveis de 9 colaboradores.

Através da mobilização dos funcionários, organizado pelo SER Voluntário, conseguimos arrecadar 
R$17.451,87. Deste montante, R$ 15.422,00 foram arrecadados na última ação destinada para os colabo-
radores de Canoas e Rio do Sul e fizeram parte do #DiadeDoar, sendo que 50% do valor foi arrecado com 
os colaboradores e a Cia DPaschoal dobrou o valor. Uma verdadeira demonstração de que juntos pode-
mos ir mais longe!

Campanha do Agasalho
No final de junho começa o inverno e diversas pessoas não contam com roupas, cobertores e outras peças 
de cuidado básico que ajudam a aquecer neste período frio. Pensando nisso, de 3 de junho a 3 de julho, co-
laboradores das filiais e das áreas de apoio se envolveram em mais uma Campanha do Agasalho.

No total foram 273 peças arrecadadas que tiveram destino certo. A doação foi direcionada à Casa Ronald 
McDonald de Campinas/SP, que é administrada pela Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e 
Hemopatias – APACC. A instituição que acolhe crianças e adolescentes com câncer e seus familiares, ofere-
ce hospedagem, alimentação, transporte e atendimento psicossocial durante o período de tratamento em 
hospitais de referência da cidade. Durante o ano, são cerca de 450 crianças e seus acompanhantes.

Todos da instituição ficaram muito gratos pela ação!

O projeto SER Voluntário tem como objetivo engajar 
os colaboradores da Cia DPaschoal em ações sociais e 
reconhecer as boas práticas de voluntariado. Traba-
lhamos para que as iniciativas de nossos colaborado-
res em suas comunidades sejam compartilhadas para 
inspirar outras pessoas.

O SER Voluntário é baseado nos valores da CDP: Sus-
tentabilidade, Educação e Responsabilidade (SER) e 
tem suas ações voltadas para práticas que permeiam
esses três pilares. Esse ano, diversas iniciativas foram
promovidas pela Educar. Conheça cada uma delas:
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Educarta
Pensando em incentivar a leitura e a escrita, colaboradores e alunos de 9 a 11 anos da EE Prof. Luiz Gon-
zaga Horta Lisboa participaram do projeto Educarta.

A ideia é simples e muito gostosa: o bom e velho hábito de trocar cartas. Durante meses, os colabora-
dores e as crianças só conversaram por cartas até que, no fim do ano, tiveram um encontro presencial. 
No total foram 90 crianças que trocaram cartas com 90 colaboradores voluntários e que se deliciaram 
em uma manhã para lá de especial no dia em que se conheceram. Brincadeiras, comidas e sorrisos foi o 
que não faltou!

Semana Global de Empreendedorismo
Pelo quinto ano consecutivo a Fundação Educar participou da Semana Global de Empreendedorismo, 
o maior movimento sobre cultura empreendedora do mundo. 31 colaboradores estiveram na EE Prof. 
Miguel Vicente Cury, no dia 13 de novembro, para inspirar jovens do ensino médio. 

Contando sobre suas trajetórias de vida para os 350 alunos das turmas da manhã e noite, de 10 salas 
diferentes, a importância de se dedicar na busca de seus sonhos e como a educação é uma ferramenta 
fundamental para se chegar aonde quiser!
Cada pessoa ou dupla permaneceu na sala durante 1 hora e o resultado final foi de aplausos e agrade-
cimentos por parte dos jovens e uma sensação de orgulho e bem-estar dos voluntários! 

Natal Voluntário
Todos os anos, os colaboradores são convidados a
participar da Campanha Natal Solidário. Mais que uma
ação, vemos esse momento como uma oportunidade de
contribuir para a educação de diversas crianças da
Fundação Eufraten. 

A Fundação Eufraten  recebe jovens da periferia de
Campinas, que residem em bairros próximos ao
Prédio das Áreas de Apoio da Cia. DPaschoal.
Lá, podem aprender atividades culturais,
esportivas, além de receber oficinas que os
capacitam para o mercado de trabalho. 

Este ano, os 131 colaboradores que aderiram à
campanha foram convidados a comprar um
Kit Escolar para alunos atendidos, levando para 2016
ferramentas para que essas crianças aprendam mais e mais! 



Voluntariado na Academia Educar
Neste ano, diversos colaboradores contribuíram de formas diferentes para as atividades da Academia 
Educar. 

Pelo segundo ano consecutivo, os colaboradores Bruno Zanatta (especialista da área de Engenharia 
de Produtos e Serviços) e Gabriel Agrelli (coordenador da Daterra Coffee) ministraram aulas de espa-
nhol e inglês, respectivamente. No total, foram 100 horas de dedicação voluntária, aos sábados, para 
contribuir com a aprendizagem de 20 jovens. 

Além disso, no Conhecendo Mundo, 38 colaboradores foram banca julgadora das apresentações feitas 
pelos jovens-protagonistas. O papel deles? Analisar as apresentações e fazer suas ponderações positi-
vas e sugestões de melhoria, contribuindo para as futuras apresentações desta turma. A soma das notas 
desses jurados levaram alunas da EE Prof. Alberto Medaljon para uma viagem cultural no Rio de Janeiro.

Por fim, os colaboradores Jeferson Rodrigues (da Rede AutoZ) e Diego Suzuki (Suprimentos) contribuí-
ram com seus conhecimentos audiovisuais no Educação e Participação, um fotografando e o outro fil-
mando todo o evento! 

Parabéns a todos que se engajaram. Cada qual com sua especialidade fez a diferença em 2015. Confira 
os resultados a seguir e, na página 61, todos os colaboradores voluntários. 

Os  colaboradores 
da Cia. DPaschoal 
participando da Se-
mana Global de Em-
preendedorismo.
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258 peças arrecadas na 
Campanha do Agasalho

R$ 17.451,87 arrecadados 
em Mobilizações

Solidárias

131 Kits Escolares
arrecadados na

Campanha Natal
Solidário

90 colaboradores que se 
corresponderam com 90 

crianças no projeto
Educarta

38 colaboradores como 
banca julgadora do

Conhecendo o Mundo

31 colaboradores volun-
tários da Semana Global 

de Empreendedorismo

100 horas de
voluntariado aos sábados 
feito pelos professores de 
espanhol e inglês para 20 

jovens

1.150 horas de
voluntariado no total

534 pessoas beneficiadas 
em ações de voluntariado 

ao longo do ano

SER VOLUNTÁRIO – RESULTADOS 2015

O nosso agradecimento especial aos parceiros do Centro de Voluntariado de São Paulo,
EE Prof. Luiz Gonzaga Horta Lisboa e Fundação Eufraten que, junto com os voluntários,

contribuíram para esses resultados!
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9. EDUCAR E DPASCHOAL 
A DPaschoal possui a área de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO). Para levar e fortalecer os 
valores do SER DPaschoal para toda a organização, a Educar trabalha em parceria com o DHO em diversas 
atividades oferecendo informações e oportunidades de desenvolvimento, conforme relacionamos:

Programa de Estágio 2015
Em 2015, os 15 estagiários ingressantes (de Campinas/SP, Florianópolis/SC, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/
SP e Uberlândia/MG) receberam na semana de integração o primeiro desafio na empresa e que foi ofere-
cido pela Educar: o Projeto de Responsabilidade Social. 

Após serem formados em uma oficina de Design Thinking, individualmente ou em duplas, tiveram o de-
safio de atuar facilitando a metodologia para um grupo à sua escolha (ongs, escolas, familiares). Neste 
desafio, além de formar os 5 integrantes de cada grupo na metodologia, puderam identificar, criar e apli-
car soluções para as demandas sociais identificadas! No total foram 11 projetos apresentados em julho 
de 2015.

Além disso, no segundo semestre, os estagiários de Campinas/SP puderam desenvolver ainda mais a li-
derança e o acompanhamento de projetos, apadrinhando o Conhecendo Mundo dos jovens aprendizes.

Uma baita experiência que, somada às demais oferecidas ao longo do ano em suas áreas, com certeza, 
contribuíram para formar profissionais melhores e com visão social ampla.
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Programa de Trainees DPaschoal
Os 4 trainees da Cia. também atuaram bastante nas áreas sociais em 2015. 

Trabalhando diretamente com as atividades da Academia Educar, no primeiro semestre, ajudaram os 
50 jovens da turma da manhã a desenvolver o Oásis Educar no EMEF Violeta Dória Lins. Participando 
dos 4 passos, fizeram em um fim de semana a reforma do banheiro da escola, do parquinho e os jogos 
de tabuleiro no chão Projeto Caio, nome dado à missão que receberam das criancinhas da escola de fa-
zerem brincadeiras inclusivas para um aluno cadeirante de mesmo nome.

Já no segundo semestre, o trabalho foi com a turma da tarde! Os outros adolescentes tiveram o apoio dos 
trainees na construção e aplicação dos 18 Projetos  na Escola, desenvolvidos na Academia Educar.

DEPOIMENTO

Ao longo dos nossos encontros percebi que a maior beneficiada era eu... Ao en-
sinar o que sei, recebia em troca uma vontade imensa de mudar as escolas, de 
mudar realidades de vida e o mundo. Trabalhar com os jovens, com certeza, 

me auxiliou a ser uma melhor líder e gestora.

Bruna Porto David - Trainee da Cia DPaschoal

Programa Jovem Aprendiz DPaschoal
Desde 2010, a Educar e o DHO criaram a Academia para Aprendizes, uma iniciativa que busca desen-
volver os jovens do Programa Jovem Aprendiz do Cia DPaschoal para atuarem como protagonistas ju-
venis e melhores cidadãos.

Durante todo o ano, 22 jovens adolescentes receberam mensalmente uma versão compacta do Projeto 
Academia Educar com diversas oficinas e o projeto-desafio do Conhecendo o Mundo e Dia D, apresen-
tado para os familiares e gestores das áreas.
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10. EDUCAR E DATERRA COFFEE
A parceria entre Educar e Daterra Coffee, empresa da Cia DPaschoal, seguiu forte e gerando transfor-
mações em 2015. 

Em Abril de 2015, a Daterra participou da 27ª Specialty Coffee Association of America Show, evento 
que aconteceu em Seattle, nos Estados Unidos. Dentro da programação, aconteceu a Scavenger Hunt, 
uma espécie de caça ao tesouro, na qual os participantes seguiam pistas pela cidade que os levavam a 
monumentos. As inscrições para participar da dinâmica, somadas a contribuições de patrocinadores, 
foram revertidas para projetos sociais, sendo que 50% do valor total arrecadado foi destinado para os 
projetos da Educar. 

Além disso, estivemos presentes em dois momentos muito importantes para a Daterra no desenvolvi-
mento a educação em Patrocínio/MG. O primeiro deles foi a Trilha do Saber, que além de oferecer um 
tour pela fazenda trouxe contações de histórias aos 35 alunos participantes. O segundo momento foi 
o “Vamos Tomar um Café?”, evento para 220 professores da rede pública do município mineiro, com a 
presença do Dr. Yuri Capelatto como palestrante, abordando os temas participação dos pais na escola, 
disciplina e limites. Além do palestrante, também teve a contação de histórias apresentada aos educa-
dores presentes como alternativa para estímulo à aprendizagem, oferecidos pela Educar.

Para 2016 tem muito mais...

Alunos de escolas rurais da região de Patrocínio partici-
pando da Trilha  do Saber.
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Alunos aproveitam Pomar de Livros para conhecer os 
livros da Fundação Educar.

Professores no auditório da Prefeitura de Patrocínio/MG parti-
cipando do “Vamos Tomar um Café?”
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Acreditamos que o fortalecimento da rede pública de ensino é o melhor caminho para a manutenção de 
uma sociedade democrática, solidária e ética. Por isto, além de trabalharmos com a Academia Educar, 
em 2015 desenvolvemos outros três projetos em parceria com a rede pública de Campinas/SP com o in-
tuito de experimentar novas metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem que mobilizassem alu-
nos e professores pelo desejo do conhecimento.  

Nosso Planeta, Nossa Casa

11. inovação social

A Educar e PPG, em parceria com a Junior
Achievement, realizaram em Campinas/SP o pro-
grama Nosso Planeta, Nossa Casa, de março a no-
vembro de 2015, capacitando mais de 50 educado-
res de 13 escolas da rede pública municipal. 

O programa trata da importância de cuidarmos 
bem do nosso planeta e de como pequenas atitudes 
do dia a dia podem fazer uma grande diferença. Os 
professores receberam uma formação presencial 
de 2 horas e uma cartilha de apoio com um cardá-
pio de 10 atividades pedagógicas que foram apli-
cadas em sala de aula tratando dos temas de De-
senvolvimento Sustentável e Consumo Consciente. 

Os mais de 3000 alunos, de 9 a 15 anos, puderam 
se perceber como verdadeiros embaixadores da 
sustentabilidade, fortalecendo a cultura de tema 
entre os adolescentes, na escola, em casa e em 
suas comunidades.  

O evento de encerramento do programa aconte-
ceu dentro da 9ª Semana da Educação do Com-
promisso Campinas pela Educação (CCE) e contou 
com a presença de cerca de 40 pessoas entre pro-
fessores, alunos e parceiros na Associação de Edu-
cação do Homem de Amanhã (Guardinha). Duran-
te o evento, alguns projetos desenvolvidos foram 
apresentados pelos alunos, como o da foto ao lado.

O nosso agradecimento especial a equipe da As-
sociação de Educação do Homem do Amanhã - 
Guardinha pelo espaço sentido para o evento as-
sim como todo o carinho com que nos receberam.

Vestido feito por alunos da EE Prof. Luiz Gon-
zaga Horta Lisboa durante o projeto
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Matemágica 
O Relatório De Olho nas Metas 2013-2014, apresentado em 2015
pelo Todos pela Educação, diz que somente 33,3% dos jovens que
completam o ensino médio no Brasil possuem um nível de
aprendizagem adequado, capaz de fazer operações que envolvam
notas e moedas e com domínio das operações de soma e subtração. 

Pensando em melhorar indicadores como estes que, pelo segundo
ano seguido, investimos no projeto Matemágica. O projeto, que
aconteceu novamente na E.E. Prof. José Vilagelin Neto, utilizou da plataforma QMágico, que tem como 
foco trazer uma alternativa para o ensino da matéria utilizando um formato hibrido, sendo parte em 
sala de aula e parte no laboratório de informática.

De 2014 para 2015 o projeto cresceu e passou a atender 10 salas a mais do que no ano anterior, totalizando 
379 alunos do 6º ano do Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio. Para isso, trabalhamos com 3 professores 
de matemática, 2 professores de apoio e 1 educador responsável pelo projeto. Os docentes puderam anali-
sar o desenvolvimento da turma ou de um aluno específico, identificando quais os exercícios que oferece-
ram maior facilidade de resolução e quais apresentaram maior grau de dificuldade. Através desse estudo, foi 
possível definir planos de estudo personalizados para cada estudante. O acesso ao projeto pode ser feito nos 
laboratórios da escola, que foram equipados com 39 computadores (3 a mais que no ano anterior) e internet 
banda larga, transformando o ensino em uma linguagem atrativa aos jovens.

Ao fim do ano, notou-se um aumento médio de 14% nas notas dos alunos participantes, sendo que al-
gumas séries chegaram a conquistar aumentos de 32% entre a prova diagnóstica e a prova final. Um 
dos fatores de sucesso que levou a este resultado foi o fato de, neste ano, contarmos com um núcleo 
de protagonismo juvenil do Matemágica. Adolescentes voluntariamente se propuseram a acompanhar 
as atividades do projeto em contraturno escolar, oferecendo auxilio para os colegas que estavam com 
mais dificuldades na matéria. No total, foram 11 monitores nesta iniciativa.

Iniciação Científica 
Também em sua segunda edição o projeto Iniciação Científica tem resultados que nos enchem de orgulho! Neste 
ano envolvemos 10 escolas da rede pública de Campinas/SP, contando com a participação de 15 jovens orien-
tados por 3 professores que juntos desenvolveram 8 novos projetos. Os trabalhos aconteceram de março a 
novembro e intercalou-se formações com pesquisas de campo e produção dos relatórios! O objetivo central foi 
despertar nestes jovens o gosto pela ciência e abrir o horizonte de alternativas de carreiras e estudos futuros. 
Foram 30 horas de formação e 170 horas de pesquisa e desenvolvimento. 

Ao final do ano, 3 projetos entraram para a II Mostra de Ciências e Tecnologia da 3M. Ao final do segun-
do dia, o projeto A.J.I Matemática – Um novo olhar sobre as intervenções e formas de aprendizagem no 
ensino de matemática, recebeu o terceiro lugar na categoria ciências humanas. 

Parabéns a todos os jovens que se dedicaram durante todo ano e aos educadores Paula Klein, Paulo 
Campos e Salete Battaglin, que orientaram os projetos.
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Ao longo do ano, a Educar fez contribuições de diversas formas para o fortalecimento de iniciativas so-
ciais. Conheça algumas dessas iniciativas:

FEAC (FEDERAÇÕES DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS)
A parceria com a FEAC este ano foi ainda maior, a começar pelos grupos de trabalhos desenvolvidos. O 
time da Educar participou do “GT da Juventude: Uma Política em Construção”, um grupo composto por 
diversos representantes de organizações do município de Campinas que teve como objetivo o estudo, 
debate e proposição de políticas públicas para juventude. Também os alunos e monitores da Academia 
Educar participaram da Rede de Juventude de Campinas, um espaço de mobilização e articulação 
para jovens do município que também propôs a reflexão sobre as políticas públicas.

Além disso, mais uma vez a Educar foi apoiadora do Prêmio FEAC de Jornalismo, que chegou à sua 18º edição.

TODOS PELA EDUCAÇÃO (TPE)
Fundado em 2006, com a contribuição da Educar, o Todos Pela Educação é um movimento da socieda-
de brasileira que tem como missão contribuir para que, até 2022, o país assegure a todas as crianças e 
jovens o direito à Educação Básica de qualidade.

A Educar participou de diversos debates promovidos pelo TPE, bem como continua a contribuir anual-
mente para manutenção do movimento.

COMPROMISSO CAMPINAS PELA EDUCAÇÃO (CCE)
Criado em 2007, também com o apoio da Fundação Educar, o Compromisso Campinas pela Educação 
visa mobilizar a sociedade civil a fim de chamar a atenção para a causa e o tema Educação, eviden-
ciando dados, promovendo estudos, discussões e debates acerca da qualificação da educação, espe-
cialmente na cidade de Campinas/SP.

Este ano, a equipe Educar foi banca avaliadora do Concurso Minha Família na Escola. Além disso, o en-
cerramento do Programa Nosso Planeta, Nossa Casa, aconteceu dentro da Semana da Educação, pro-
movido anualmente pelo CCE.

GRUPO DE INSTITUIÇÕES, FUNDAÇÕES E EMPRESAS (GIFE)
O GIFE é uma organização sem fins lucrativos que reúne os principais investidores do país, sendo eles de 
origem empresarial, familiar, independente ou comunitária. A Rede GIFE surgiu, em 1995, com o apoio 
da Fundação Educar, e reúne atualmente 130 associados, com o objetivo de difundir conhecimentos, 
trocar experiências, representando o setor perante o governo e outras redes e associações. Ao longo do 
ano, a Educar participou de um Grupo de Trabalho da Leitura e Escrita de Qualidade para Todos.

12. cooperando com o setor social
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JUNIOR ACHIEVEMENT SÃO PAULO
A Junior Achievement foi fundada em 1919 e é a maior e mais antiga organização de educação prática 
em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. 

Em parceria com a unidade de São Paulo (JASP), a Educar e a PPG realizaram o programa “Nosso Plane-
ta, Nossa Casa” com 10 escolas de Campinas e beneficiou mais de 3.000 alunos, estimulando atitudes 
positivas de cuidados com o meio ambiente. 

MESA BRASIL SESC
O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu 
objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em 
situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se essencialmente de um Progra-
ma de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos 
excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. 

A Educar, há três anos, contribui com esse trabalho, doando cestas não retiradas por colaboradores.

Instituto Padre Haroldo Rahm (APOT)
O Instituto Padre Haroldo Rahm (conhecido como APOT) é uma instituição que tem como principal objetivo 
promover cuidados para a vida, por meio de seus programas de educação e prevenção, acolhimento insti-
tucional, educação social e tratamento da dependência química, bem como difusão deste conhecimento.

Atualmente com quatro programas, o Instituto tem o apoio da Educar, que oferece bolsas de estudo 
para que ex-dependentes químicos ingressem em universidades.

GRUPO INTERSETORIAL DE RESPOSABILIDADE SOCIAL
Criado em 2014, o grupo é composto por até 30 instituições com foco social além da participação da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Tem como objetivo gerar sinergia entre entidades, colaborar com o encaminhamento de soluções de 
problemas relacionados à gestão das entidades e promover a atualização dos profissionais que atuam 
na área de investimento social trazendo tendências no segmento de responsabilidades social e susten-
tabilidade.

Associado ao:
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13. educar em números

Mais de 50 escolas PÚBLICAS envolvidas em iniciativas da Educar;

Mais de 400 professores mobilizados;

Mais de 3.900 alunos com novos conhecimentos voltados À leitura,

cidadania e protagonismo;

Mais de 3.000 horas de atividades voltadas ao protagonismo juvenil

 e À cidadania;

Mais de 320 horas de atividades extras para os adolescentes

da Academia Educar;

Cerca de 28.000 seguidores nas redes sociais (Facebook, Twitter,

LinkedIn, Youtube, Issuu);

Mais de 160 mil visualizações em nossos vídeos do Youtube.
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15. VOLUNTÁRIOS EDUCAR
Aqui gostaríamos de agradecer a cada voluntário que se dedicou em fazer de 2015 um ano ainda me-
lhor! Contamos com vocês no próximo ano.

Adriane da Guia Santos 

Alessandra Masetto 

Alexandre Tauil 

Ana Carolina Plinio 

Ana Caroline Pires Gama 

Aparecido F. Santos 

Arthur Ferreira Rodrigues 

Barbara Caroline Luque Stefano 

Beatriz Oliveira Romão 

Bianca de Andrade

Bruna David

Caique Abrão Martins

Camila Lopes Castro Dinízio 

Camila Viana da Silva 

Carolina Bertucci Lourençon

Carolina Favero de Aguiar Reginato 

Carolina Pereira Lima Barretta

Cassiane Gomes 

Catarina de Oliveira Cano

Celso Souza de Oliveira Júnior 

Cristiane Marçal Teodoro 

Cynthia Abrahão Pedroso
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Daiana de Sousa Olimpio 

Daniel Toledo Piza Falcade 

Denner Carpinedo Sierra Pardo  

Diego Fernando Souza Cruz 

Diego Mitsugu Suzuki Alves 

Diogo de Jesus Dias 

Diogo Lucas Guedes da Silva 

Edgard Leite dos Santos Junior 

Evelyn Burgues de Moraes  

Evilin Ináxcio Campos 

Fabiana Marucci Lopes 

Fernanda Pizol Oliveira 

Frank Luis Crevellari 

Gabriel Agrelli Moreira 

Gabriela Trindade

Gisele Jenifer Fidelis  

Gislaine Piton

Graziela Souza LimA

Henrique Antonio Fleria 

Hugo Henrique Cardoso Santos 

Izabela Cavaglieri 

Jacqueline Curti Machado

Janaina dos Santos Cunha 

Janaina Nascimento Silva 

Jeferson Rodrigues dos Santos 

Jefferson Candido de Melo

Jéssica de Jesus Santos 

José Pereira 

Juliana Campos

Juliana Craveiros da Silva

Julio Assis de Freitas 

Jurandir Botelho Machado 

Kamila Prates Frenhan

Kirsten Dauch 

Larissa Prado Silva 

Larissa Santos Bannwart
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Laurainy Roberta Dentini 

Leandro Henrique Gusmões Rodrigues 

Leonardo Faria Rodrigues 

Lia Pegorelli de Souza 

Lucas Antunes Caluzni 

Lucas Paschoa Ranuzia Marciel 

Lucas Pompeu Lavoura

Luiza Carolina Toffoli 

Lylian de Castro Rocha 

Marcia de Lima Machado Fiorese

Mariana Camilo de Oliveira

Mariana da Silva Barbosa 

Mariana Regina Zanetti de Souza 

Marta Lanzoni 

Matheus de Oliveira Couto 

Mayara Bassi Vilalba 

Mayara Boullosa

Mileide R. de Carvalho Nascimento 

Monica Regina da Cunha 

Panayote Jean Petropouleas Neto 

Patrícia Helena Arcangeli 

Patricia Helena Zazinoto 

Patty Fenelon 

Paulo Henrique Minari

Priscila Martins Genesio 

Rafaela Negretti de Lima

Raphael Portugal Aragão

Raquel Cristina Pimenta Nogueira

Renato da Costa Junior 

Rubia Nadir Lopes Bedani

Sabrina Natira Rendeiro Tavares 

Samir Nehmetallah Karam

Silvia Maria de Almeida 

Simone Aparecida Branco
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Tainá Correa de Sousa 

Talita Duarte

Talyta Carla da Silva 

Tamires Aureliano Rodrigues Puche 

Tamiris Ramalho Cotulio 

Tatiane Vendramel Bordoni Acorsi 

Thais Cristina de Albuquerque 

Thais Torinho Freitas Galina 

Vanessa Alexandra

Vanessa Gouveia

Vanise C. Lima Melges

Vicente Rafael Cruz de Lima 

Victor Campos Salgado 

Victor Dante 

Virginia Silva

Vitor Lombardo Serra 

Vitoria Ariadny Silva Carvalho

Vitória Maia

Vivian Schelbauer do Paraná 

Wellem de Oliveira Costa 

Weslley Rodrigues dos Santos 

Yara Alvarez Pereira
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16. EQUIPE FUNDAÇÃO EDUCAR

CONSELHO CURADOR 
• Miguel Gilberto Pascoal – Presidente
• Paulo Sérgio Paschoal – Vice-Presidente
• Walter Paschoal – Primeiro Secretário
• Orlando Paschoal Junior – Segundo Secretário

DIRETORIA EXECUTIVA
• Luis Norberto Pascoal – Diretor Presidente
• José Luzia Molina – Diretor Financeiro
• Isabela Pascoal Becker – Diretora Secretária

CONSELHO FISCAL
• Orlando Paschoal Júnior
• Pedro Paulo França Villa
• Cynthia Abrahão Pedroso

Camila
Cheibub Figueiredo

Carolina
Leão Gomes

Cristiane A.
Stefanelli

Érika Isabela 
Ferreira de Queiroz

Jonas de Jesus
dos Santos

Juliana Furianetti
Baldissera

Raquel Cristina
Pimenta Nogueira

Simone Barbosa 
dos Santos

Suelen de
Paula Souza

Isabela
Pascoal Becker
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MONITORES ACADEMIA EDUCAR DPASCHOAL 2015
• Aryadne Aráujo Ferreira;
• Erik de Oliveira Sousa Silva;
• Gabriella Cristina Silva e Silva;
• Isabela Ferreira Martins;
• Jennifer Fernanda Ribeiro Lacerda; 
• Lorhan Morelato de Moraes;
• Majori Nascimento da Silva;
• Rafaela Negretti de Lima;
• Ronan Graciliano dos Santos;
• Samara Santos Souza.

O nosso agradecimento especial Às colaboradoras

Caroline Gomes e Cristiane Stefanelli que, em 2015, completaram 

respectivamente 5 e 15 anos de dedicação à Cia DPaschoal.
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17. COMPANHIA DPASCHOAL
Para que a Fundação Educar conseguisse os resultados obtidos neste ano, foi necessário também o em-
penho dos colaboradores da Companhia DPaschoal que dedicaram parte do seu horário de trabalho 
contribuindo para um dos nossos objetivos: um mundo melhor!

Aqui fica o nosso agradecimento a todos, nas lojas DPaschoal e Centros de Distribuição da DPK, que re-
cebem os livros do Leia Comigo!, mediante a indicação do solicitante e fizeram o contato final, garan-
tindo assim que as ações de estímulo à leitura aconteçam. 

Agradecemos às demais unidades de negócio (AutoZ.com, Daterra Coffee, MaxxiTraining, Rede AutoZ, 
Unimóvel e Techno Park) que levam o nome da Educar em todas as suas atividades propagando a im-
portância da educação. 

Agradecemos também aos colaboradores das áreas de apoio pelo trabalho diário nas atividades de ro-
tina da Educar, em especial às equipes a seguir: 

• Armazém
• Coligadas
• Contas a Pagar
• Desenvolvimento Humano e Organizacional
• Limpeza e Manutenção
• Logística
• Presidência
• Relações Públicas
• Segurança Patrimonial
• SESER – Setor de Serviços
• TI – Tecnologia da Informação
• Transportes

EXPEDIENTE
Coordenação Editorial
Camila Cheibub Figueiredo
Jonas de Jesus dos Santos

Redação
Equipe Fundação Educar DPaschoal
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Sarita Carvalho

Projeto Gráfico
YMLO – Studio Design
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Realização:
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Os incomodados
que mudem

o mundo


