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Educar é impregnar de 
sentido o que fazemos a 
cada instante.

Paulo Freire
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2016,  
um ano para 
agradecer e 

lembrar que...
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Caro (a) leitor (a),

Se na macroeconomia, e na política, o ano foi marcado por desafios e dificul-
dades, na Educar isso repercutiu como uma necessária revisão dos porquês de 
nossa atuação social.  E durante esse processo ratificamos nossas crenças de 
que os eixos de atuação social colaboram, de forma estratégica, para cons-
truirmos o Brasil que merecemos. 

No eixo do programa Educar para o Protagonismo, não tivemos dúvidas de que 
sensibilizar as pessoas para que assumam uma postura protagonista, confiante 
e segura na sua capacidade de moldar o futuro passa por suas escolhas cons-
cientes e empáticas e que, somadas, darão conta de sustentar as necessárias 
mudanças no Brasil.  Assim, neste ano consolidamos um novo projeto: a forma-
ção de Mentores em Protagonismo Juvenil, destacando aos professores das re-
des públicas de ensino de Campinas, a importância de oferecer aos jovens opor-
tunidades para que exerçam todo o seu potencial protagonista, mostrando que 
é no exercício do protagonismo juvenil que o potencial vira potência. Foram mais 
de 190 professores e educadores sociais que se inspiraram nos conceitos da Aca-
demia Educar, agora registrados na publicação "Academia Educar: da inspiração 
à prática" (que pode ser acessado clicando aqui), e os repercutiram.

No eixo do programa Educar para Ler, o acesso ao livro foi garantido a mais 
de 12 mil crianças e adolescentes por meio de 2.382 mediadores de leitura, em 
ações de incentivo à leitura realizadas em todos os estados brasileiros. 

Já o Cooperando com o Social é o eixo que a Educar apoia com recursos, tecno-
logias sociais e capital humano, colaborando com o desenvolvimento de outras 
organizações, fortalecendo o terceiro setor e seus impactos sociais. 

Agradecemos a todos os que fizeram parte da Educar nesses últimos 27 anos, 
pois a safra de 2016 foi plantada há muitos anos. E, como o solo é fértil, conti-
nua dando frutos! 

Confira a seguir o detalhamento de cada um dos projetos, inspire-se e faça a 
diferença.

Obrigada a todos e boa leitura!

Isabela Pascoal

Diretora da Fundação Educar DPaschoal
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Quando lidamos com jovens, trabalhamos especifica-
mente o conceito de Protagonismo Juvenil, dissemina-
do pelo educador Antonio Carlos Gomes da Costa. Esse 
termo designa a atuação do jovem como personagem 
principal de uma iniciativa, atividade ou projeto voltado 
para a solução de problemas reais, apresentando como 
premissa a necessidade da participação ativa dos jovens 
na vida da escola, da comunidade ou da sociedade de 
forma mais ampla.

Na Fundação Educar, acreditamos que os desafios do dia 
a dia tornam nossos jovens protagonistas da sua vida, e, 
para que eles reconheçam e desenvolvam suas habilida-
des, oferecemos no escopo do programa “Educar para o 
Protagonismo” uma série de projetos que permitem am-
pliar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, contribuir 
de forma ativa na sociedade.

O que é protagonismo? 

Protagonista vem do grego. Assim era chamado  o 
lutador principal de um torneio, o agente de uma 

ação. Na dramaturgia, refere-se ao ator principal. 

Educar para o protagonismo 
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Na Fundação Educar, 

acreditamos que os 

desafios do dia a dia 

tornam nossos jovens 

protagonistas da sua 

vida...
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Um grupo de jovens 

determinado a adquirir 

novas experiências. 

(Monitores 2016)

8     Relatório 2016 - Fundação Educar



A Academia Educar 2016 recebeu um grupo de jovens determinado a adquirir novas 
experiências. Começamos o ano com 10 novos monitores juvenis, selecionados entre os 
participantes do ano anterior, para atuarem como facilitadores da turma. 

A primeira tarefa do grupo de monitores, apoiados pela equipe Educar, foi divulgar as 
vagas nas 20 escolas parceiras, sendo 10 da rede municipal e 10 da estadual. A recepti-
vidade, como sempre, foi grande, e, por isso, o processo de seleção para os novos alunos 
foi separado em três partes: preenchimento da lista de interesse, dinâmica de grupo e 
entrevista individual. Esse processo tem como objetivo perceber quais os jovens mais 
interessados no projeto. Não avalia nota, por exemplo. Feito isso, iniciamos as ativida-
des em março com 100 novos jovens que participaram da Academia Educar em 2016. 

A turma de 2016 iniciou-se com 62% de meninas e 38% de meninos, todos 
alunos da rede de ensino público de Campinas. Os jovens tinham idade 
entre 13 e 16 anos, sendo 96% alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 
do 1º ano do Ensino Médio e 85% oriundos de famílias da classe D.

A Academia Educar iniciou-se em março, com a oficina de Integração, e se encerrou em 
dezembro, com o projeto-desafio Espetáculo. Foram 41 oficinas, somando 250 horas e 8 
projetos-desafios, com mais 330 horas de dedicação! Esse percurso foi marcado por muito 
diálogo, muitas dinâmicas de equipe, aprendizagem e reflexões sobre temas que são sig-
nificativos para esse período da adolescência, como: valores, identidade, tribos, sexuali-
dade, drogas, comunicação não violenta, política, educação profissional e muitos outros. 

Os conhecimentos adquiridos durante o ano foram semanalmente multiplicados para 
os colegas dentro das escolas, como parte do projeto-desafio “Multiplicação”. Essa ati-
vidade permitiu que os jovens da Academia Educar impactassem mais 300 jovens com 
os conteúdos oferecidos. 

Academia Educar 

Saiba mais sobre a Academia Educar clicando aqui
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Outros projetos-desafios foram marcantes e contribuíram como oportunidades 
pedagógicas para a prática do protagonismo juvenil. 

Com o projeto-desafio Oásis Educar, que ocorreu 
nas escolas E.M.E.F. Orlando Carpino e E.E. José 
Maria Matosinho, os jovens foram encorajados a 
colocar em prática suas habilidades de identifi-
cação de necessidades, construção de projetos, 
comunicação ao captar recursos nas comunida-
des e suas habilidades de colaboração para rea-
lização do mutirão social em equipe, respeitando 
as opiniões dos colegas e desejos do coletivo. Ao 
fim de um mês de dedicação, na E.M.E.F. os jovens 
fizeram a pintura da quadra poliesportiva, e na 
E.E. a reforma de uma área de lazer, pintura dos 
banheiros e um painel dos “incomodados que mu-
dem o mundo” nos fundos da escola.

Desafio oásis eDucar
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No Conhecendo o Mundo os jovens puderam de-
senvolver a resiliência, pois a pesquisa para o tra-
balho requeria tal característica do grupo com o 
país sorteado. O trabalho envolveu apresenta-
ção com produção de conteúdos, figurino, culi-
nária e dança, exigidos para que o país represen-
tado fosse totalmente compreendido, recorrendo 
aos múltiplos sentidos (visuais, olfativo, motor...) 
que tornaram essa experiência memorável. Para 
completar o clima emocionante, os jovens trazem 
nativos dos países para dividir sua experiência! 
Contamos também com a presença dos familiares 
dos jovens, que se surpreendem a cada conquista, 
e dos funcionários voluntários da Cia DPaschoal 
para a difícil tarefa de avaliar o melhor grupo.  

O Curta na Educar, atividade da Academia de Fé-
rias, desenvolvido em parceria com a VideoBase 
Filmes, tratou como tema nesse ano “A violência 
doméstica” e foi lançado no evento Educação e 
Participação. A experiência da turma foi signi-
ficativa: foram 15 dias desde a escolha do tema, 
decidido pelos jovens, até a finalização, um tra-
balho feito por eles com o apoio dos profissionais 
da produtora e a equipe Educar. Roteiro, filma-
gem, atuação, produção, finalização foram as 
etapas que puderam vivenciar, e o resultado pode 
ser visto clicando aqui. 

conhecenDo o munDo

curta na eDucar

Os 75 jovens que encerraram a jornada da 
Academia Educar desenvolveram competências 
e habilidades sociais e emocionais que poderão 
levar para qualquer contexto de sua vida, pois 
as capacidades criativa e de colaboração são 
habilidades requeridas e sempre bem-vindas em 
todos os meios. 
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Temos também vários bons motivos para celebrar. Entre eles, em 2016, a Academia 
Educar foi reconhecida como uma boa prática na prevenção de uso de álcool e drogas 
na adolescência pelo “Programa Recomeço da Secretaria de Desenvolvimento Social” 
do Estado de SP (saiba mais clicando aqui). Além disso, os poderes públicos de educa-
ção municipal e estadual de Campinas reconheceram a metodologia da Academia 
Educar como uma estratégia pedagógica relevante para promover o protagonismo 
juvenil nas escolas públicas. Com isso, ampliamos a parceria dentre as instituições, 
compartilhando nossa vivência através da “Formação em Mentor de Protagonismo 
Juvenil”, voltado aos professores das redes públicas de ensino. Leia mais a respeito na 
página do Projeto Replicação clicano aqui. 

A Academia Educar foi 
reconhecida como uma boa 

prática na prevenção de uso 
de álcool e drogas...
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O grande desafio do ano foi a evasão de 25% dos jovens, que em grande parte se deu pela 
dificuldade que alguns deles sentem no projeto-desafio “Conhecendo o Mundo”. Outra 
parte da evasão se dá devido a questões particulares, mudança de cidade, de escola 
e outros imprevistos da vida. Para superar esse desafio, estamos planejando, para 
2017, alguns ajustes no processo de inscrição, o reforço no apoio e um envolvimento 
ainda maior da família. 

Gostaríamos de agradecer o especial apoio da 
DPK e equipes por acolherem a Academia Educar 
em sua sede.

Também realizamos este ano uma avaliação de impacto do projeto, olhando para os 
últimos sete anos, por meio de uma metodologia de bigdata desenvolvida na USP, que 
foi capaz de capturar, de forma científica, o impacto que a Academia Educar teve na 
vida dos jovens que passaram por aqui. O resultado nos mostrou que há uma inflexão - 
mudança na trajetória de vida - nesses jovens, que passam a ser mais ativos socialmente, 
31% dos quais concluíram o Ensino Superior - porcentagem elevada se compararmos 
com os dados agregados nacionais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
de 2014 (IBGE, 2014), pela qual apenas 16% dos trabalhadores brasileiros têm ensino 
superior completo. Essa elevação na porcentagem significa acesso a oportunidades 
profissionais mais qualificadas, e, mais importante, chegar mais perto dos seus sonhos 
e não apenas adequar os seus sonhos à sua “realidade”. Os resultados completos da 
pesquisa estão no artigo “Avaliação de impacto do programa Academia Educar da 
Fundação Educar DPaschoal a partir do mapeamento e mensuração das habilidades 
socioemocionais de seus egressos”, que pode ser acessado clicando aqui, bem como a 
pesquisa completa e os demais dados de impactos do projeto.

...jovens que passam a ser mais ativos 
socialmente, 31% dos quais concluíram o 

Ensino Superior...

O grande desafio do ano foi a evasão de 
25% dos jovens...
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O projeto “Replicação Academia Educar” é o filho mais novo do programa “Educar 
para o Protagonismo”, e surgiu de um sonho interno somado à solicitação dos nossos 
parceiros, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas e as Diretorias Regionais 
de Ensino Leste e Oeste do Estado de São Paulo. Quando parávamos para avaliar os 
resultados da Academia Educar, chegávamos a uma única conclusão: precisávamos 
impactar um número maior de jovens.

Como primeiro passo, organizarmos os nossos conhecimentos para torná-lo ainda 
mais tangível e acessível para todos. Esse processo juntou participantes do projeto de 
diversos anos, ex e atuais colaboradores, assim como alunos e monitores do projeto 
Academia Educar. Confirmada a essência junto a quem vivenciou o projeto e sistema-
tizada a metodologia, lançamos o livro "Academia Educar: da inspiração à prática", 
que pode ser acessado em nosso site, clicando aqui.

Analisando a nossa capacidade operacional versus as possíveis estratégias para esse 
aumento, entendemos que a figura dos educadores nas escolas ocupa um papel fun-
damental na formação do ser humano integral e tem um poder enorme de transfor-

Replicação Academia Educar 

Quando parávamos para 
avaliar os resultados 
da Academia Educar, 

chegávamos a uma única 
conclusão: precisávamos 

impactar mais jovens.
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Na frente de replicação, o nosso objetivo é compartilhar nossa experiência com ou-
tras organizações que acreditam no Protagonismo Juvenil, oferecendo treinamento 
aos educadores e acompanhamento da implementação. Para se tornar uma parceira 
de replicação, a instituição deve ter como premissa a aplicação de pelo menos 50% 
das oficinas e o cumprimento de 2 projetos-desafios. Nesse sentido, tivemos como 
parceiros de 2016 o Instituto Padre Haroldo Rahm (APOT), de Campinas, SP, que apli-
cou a metodologia para os alunos do Projeto Rota.  A APOT recebeu a formação para 
seus educadores, que reconheceram que o protagonismo juvenil e o modelo da Acade-
mia Educar faz a diferença para o desenvolvimento dos jovens!

Institucionalmente, dividimos o projeto em duas frentes. 

mação para um público ainda maior de jovens. Por isso, juntando esse sonho com os 
bons resultados apresentados e reconhecidos ao longo desses 27 anos, escolhemos 
utilizar essa experiência para inspirar outros educadores a aplicar o protagonismo 
juvenil como estratégia educativa para o desenvolvimento das habilidades socioe-
mocionais e a cidadania. Isso, nos permitiu lançar o projeto “Replicação” da Acade-
mia Educar.

Replicação

Replicação de Professores Replicação de Professores

Saiba mais sobre o projeto “Replicação Academeia 
Educar” clicando aqui.
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A segunda frente foi a de formação, na qual desenvolvemos a Formação em Mentor de 
Protagonismo Juvenil. O curso foi aplicado para 192 professores das redes estaduais e 
municipais de Campinas, por meio de parceria com as diretorias de ensino (regionais 
leste e oeste) e com a Secretaria Municipal de Educação. Esses órgãos públicos tiveram 
como objetivo apresentar as experiências práticas da Academia Educar para que os 
educadores pudessem fomentar os grêmios estudantis de suas escolas.

Ao todo, trabalhamos com 6 turmas ao longo do ano – com formações que, no total, 
duraram, em média, 30 horas. Passamos por diversos desafios, como a desconfiança de 
uma instituição vinculados e a uma empresa privada estar oferecendo formações, vin-
culados ao receio da privatização e a uma realidade que atrelava a inércia do sistema 
educacional brasileiro à desmotivação de alguns educadores.

Tudo isso fez com que tivéssemos que evoluir muito enquanto equipe e projeto. Ado-
tamos como estratégia compartilhar nossa prática educativa. Em nenhum momento 
nosso objetivo foi de “ensinar o jeito”, mas dividir nossa experiência para, possivelmen-
te, inspirar a mudança de olhar nas práticas que colocavam o aluno no centro do de-
senvolvimento. Paralelamente a isso, passamos a evidenciar nas formações não só a 

prática, mas também toda a nossa base conceitual fun-
damentada nos educadores:  Antonio Carlos Gomes da 
Costa, Rubem Alves, José Pacheco, Jean Piaget e Jacques 
Delors. Além disso, focamos sempre a coerência das in-
formações que estávamos dividindo com os educadores 
e a equipe Educar que aplicou as formações, além de con-
tarmos com a participação dos monitores juvenis como 
exemplo de que vale a pena acreditar no jovem.

Ao fim das formações, nas avaliações feitas pelos educa-
dores, percebemos uma evolução muito grande no olhar 
e na prática. Com depoimentos que atestavam que, após 
a implantação da metodologia Academia Educar, houve 
uma melhora nas relações professor/aluno/gestão/co-
munidade, bem como o reconhecimento do desenvolvi-
mento das habilidades socioemocionais dos alunos e dos 
educadores, o fortalecimento da escola, uma diminuição 
de conflitos, a inclusão de técnicas na elaboração dos 
projetos de grêmio e um real despertar da postura prota-
gonista e cidadã de todos.

Monitores da Replicação de professores

Formação
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Acima de qualquer coisa, terminamos 2016 com a certeza de que a Replicação foi 
uma grande oportunidade de desenvolvimento, pois tivemos erros e acertos que nos 
permitiram crescer enquanto projeto e instituição, além do fato de que os educado-
res puderam transformar a vida dos jovens e, inclusive, influenciar a sua realidade de 
trabalho, tornando-a mais significativa e prazerosa.

Além disso, inauguramos a plataforma Protagonismo Juvenil na Escola, um canal on-
line que terá como objetivo tornar-se uma referência em conteúdo de protagonismo 
juvenil para educadores. Para 2017, mantivemos a parceria com o Instituto Padre Ha-
roldo e faremos formações para novas turmas estaduais e municipais. 

300 participantes no evento de lançamento da Replicação. 

192 professores formados.

18 escolas da rede municipal de Campinas, SP.

126 escolas das redes estaduais de ensino vinculadas às Diretorias 
de Ensino Leste e Oeste de Campinas, SP.

Replicação e formação dos educadores do Instituto Padre Haroldo 
Rahm.

...certeza de que a 
Replicação foi uma 

grande oportunidade de 
desenvolvimento, pois 

tivemos erros e acertos 
que nos permitiram 

crescer enquanto projeto 
e instituição...

RESULTADOS

Monitores da Replicação
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Evento de lançamento do projeto Replicação 
da Academia Educar 

Plateia no lançamento do projeto Replicação
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Em fevereiro de 2016, a Fundação Educar DPaschoal, em parceria com as Diretorias de Ensino Leste e Oeste, com 
apoio dos Patrulheiros, lançou o projeto Replicação da Academia Educar. Na ocasião, convidamos o empreendedor 
social Eduardo Lyra, fundador do Instituto Gerando Falcões, para compartilhar sua trajetória protagonista, seus 
desafios e sua experiência de superação. Eduardo Lyra chamou a atenção para as escolhas que os jovens fazem e 
sobre a importância de olhar para onde se quer chegar como fonte de inspiração para a realização dos sonhos. 

Na plateia contamos com mais de 300 participantes entre alunos e professores da rede estadual de ensino.
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Desde que o projeto Academia Educar passou a aconte-
cer com alunos de escolas públicas, passamos a pensar 
também no desenvolvimento dos educadores da rede. 
Por isso, criamos o “Encontro Educação e Participação – 
a Escola como Centro de Cidadania”, em 2006. 

Em 2016, chegamos à 12ª edição do evento, que acon-
tece anualmente. Mais uma vez, iniciamos o ano com o 
desafio de convidar um palestrante que oferecesse con-
teúdo de qualidade e fosse capaz de cativar e inspirar os 
professores. 

Dentro do contexto da formação integral do ser humano, 
nas nossas relações com as escolas, sempre nos falaram 
das dificuldades de incluir as habilidades socioemocio-
nais na prática. Então, após a realização de pesquisas, 
encontramos a profª Anita Abed. Anita, além da simpatia 
e do carisma com o público, acumula experiências como 
psicoterapeuta e psicopedagoga clínica em seus trin-
ta anos de consultoria em habilidades socioemocionais 
prestadas a organizações como, dentre outras, a Orga-
nização das Nações Unidades para Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco).

Educação e Participação  

Participante do evento 
Educação & Participação

Saiba mais sobre o projeto “Encontro Educação e 
Participação” clicando aqui.
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O evento aconteceu no dia 5 de outubro, no teatro do Sesc Campinas, e reuniu cerca 
de 150 educadores da cidade, contando com a presença de representantes da educa-
ção do estado e do município, dentre eles a secretária municipal de Educação, Solan-
ge Pelicer, e o dirigente de ensino da Regional Oeste, Admir Schiavo. 

Em sua palestra, Anita Abed interagiu com toda a plateia, com jogos que envolviam 
interpretação e raciocínio, além de estratégias e exemplos para os professores de-
senvolverem no dia a dia as habilidades socioemocionais. Os risos da plateia se alter-
navam entre as expressões de concordância que se viam à medida que a palestrante 
dividia seus conhecimentos.

Plateia do evento Educação & Participação
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Também neste dia, tivemos dois lançamentos: o curta Cicatrizes (já mencionado dentre as 
informações da Academia Educar) e o livro "Academia Educar: da inspiração à prática", do 
qual todos os participantes receberam um exemplar na saída do encontro. 

Ao fim, 98% dos participantes avaliaram o evento como bom ou ótimo, analisando 
desde o tema e a palestrante, até o local e o café de boas vindas. Esses mesmos 98% 
informaram que têm a intenção de usar os conceitos de protagonismo juvenil apresen-
tados no livro acima mencionado em sua prática escolar, o que, para nós, é um resulta-
do espetacular. Dentre os feedbacks recebidos, adjetivos como: estimulante, instrutivo, 
prazeroso e excelente, foram constantes. Como pontos de melhora ficou a possibilidade 
de ampliação do tempo de duração do evento e da entrega de um certificado no fim, 
considerando também mais tempo para perguntas, dada a pertinência e a relevância 
do tema.

palestrante e organizadoras do 
evento Educação & Participação

Assista o curta 
"Cicatrizes" clicando 
aqui.

Agradecimento especial ao 
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SER Voluntário 

O voluntariado sempre fez parte do dia a dia dos colaboradores da Cia. DPaschoal, 
dentro de todos os escalões da organização. Desde 2003, fomentamos o voluntariado 
entre os colaboradores, na época, com o projeto “Movimento Voluntário” que, em 2012, 
passou a ser chamado “SER Voluntário”.

Saiba mais sobre o 
projeto “Ser Volutário” 
clicando aqui.
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Em 2016, o “SER Voluntário” teve um ano bem ativo. Começamos o mês de janeiro com 
o lançamento do “Concurso Educar e Você de Ações Sociais”, criado com o objetivo de 
contribuir com os colaboradores e incentivá-los a promover ações sociais, atuar volun-
tariamente e estabelecer pontes e relacionamentos focados no desenvolvimento social 
local. Para isso, semestralmente, lançamos um edital no qual os colaboradores das 
filiais DPaschoal, DPK, Recmaxx e Rede AutoZ puderam inscrever alguma instituição 
social da sua cidade, que já apoiava anteriormente, para receber um investimento de 
até R$2.000,00. Nas duas edições, sendo a segunda em agosto/2016, tivemos seis insti-
tuições apoiadas, das cidades de Araranguá, SC, Areado, MG, Campinas, SP, Francisco 
Beltrão, PR, Ituiutaba, MG e Vacaria, RS.

Passado o período de calor, iniciamos a “Campanha do Agasalho” em todas as filiais 
da Cia. DPaschoal e nas áreas de apoio. O objetivo foi tornar as unidades um ponto de 
recebimento das doações e estimular sua conexão com a comunidade local, visto que 
todos os agasalhos recolhidos foram doados, para instituições sociais de cada região. 
Só no prédio administrativo, foram 139 agasalhos recolhidos e doados e uma sensação 
enorme de satisfação por contribuir com o próximo. 
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Ainda no primeiro semestre, tivemos a “II Semana Educar”, voltada para os colaborado-
res da empresa. Esse é um momento anual de prestação de contas, sendo que atualiza-
mos para a empresa os resultados obtidos nos anos anteriores e trazemos informações 
e oportunidades ligadas à causa da Educar. Neste ano, contamos com uma programa-
ção variada que buscou empoderar os funcionários da organização, trazendo diaria-
mente os temas “Eu Protagonista”, “Eu Leitor”, “Eu Participo” e “Eu Voluntário”. Dentre 
esses temas, contamos com duas palestras, um workshop, sessões de contações de 
histórias e fechamos a semana com uma apresentação dos alunos da Fundação Eufra-
ten, em um coral bonito e afinado. Vale ressaltar que os alunos participantes foram os 
mesmos a quem os colaboradores da empresa doaram materiais escolares na Campa-
nha de Natal Solidário de 2015.

II Semana Educar
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No meio do ano, como de costume, lançamos o Oásis Educar, projeto-desafio da Acade-
mia Educar, e contamos com a participação de seis colaboradores voluntários. 

Em seguida, tivemos mais um lançamento que foi um dos grandes sucessos do ano: o 
projeto “Balão de Histórias”, criado em parceria com o projeto “Além do Encantamen-
to”, e que teve como objetivo capacitar os colaboradores a contar histórias. A ação foi 
dividida em teoria e prática e aconteceu em dois fins de semana, sendo a prática em 
uma manhã, na Associação de Pais e Amigos de Crianças com Câncer (Apacc). No total, 
foram 24 voluntários que contaram cinco histórias baseadas nos livros da Fundação 
Educar.

Balão de Histórias

26     Relatório 2016 - Fundação Educar

http://www.educardpaschoal.org.br/index.php
http://www.educardpaschoal.org.br/index.php


No segundo semestre, o clássico convite para a banca julgadora do projeto-desafio 
“Conhecendo o Mundo”, contou com 48 voluntários. Além disso, mais uma vez partici-
pamos da Semana Global de Empreendedorismo, que levou 22 colaboradores das áreas 
de apoio para a "Escola Estadual Benevenuto Torres", permitindo que compartilhassem 
a importância da educação em suas histórias de vida, empoderando o protagonismo 
dos cerca de 490 alunos da escola. 

Próximo ao fim do ano, tivemos o lançamento do “Guia SER Voluntário”, direcionado ao 
público interno e externo com as principais informações a respeito do voluntariado e 
as dúvidas frequentes de quem quer se voluntariar. Você pode conferir o resultado final 
clicando aqui.

#SaiZica, Balão de Histórias, Campanha do Agasalho, 
Conhecendo o Mundo, Guia do Voluntariado, Semana 
Educar, Oásis, Semana Global de Empreendedorismo 
foram oportunidades de ação voluntária para mais 
de 80 colaboradores da Companhia DPaschoal.

Semana Global
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Educar para ler
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Nosso objetivo é levar a oportunidade de 
leitura para crianças de várias regiões do 
Brasil, a fim de garantir a possibilidade de 
descobrirem um mundo sem limites para a 
imaginação...
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Para contribuir com a melhora em cenários de pouco estímulo à leitura e interpreta-
ção de textos, a Fundação Educar DPaschoal, em 2000, criou o  “Leia Comigo!”, que tem 
como missão despertar a paixão pelos livros na vida da criança, incentivando a leitura 
e o prazer pelo conhecimento. O projeto contribui com a educação, editando, publican-
do, disponibilizando no site e distribuindo gratuitamente seus próprios livros infanto-
juvenis com conteúdos sobre valores e cidadania. 

Nosso objetivo é levar a oportunidade de leitura para crianças de várias regiões do 
Brasil, a fim de garantir a possibilidade de descobrirem um mundo sem limites para a 

Leia Comigo!

os títulos solicitaDos foram Dos mais Diversos De nossas coleções, e o retorno que tivemos foi incrível: 

Saiba mais sobre o 
projeto “Leia Comigo” 
clicando aqui.
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imaginação. A Educar acredita que a leitura é uma porta para a construção da cida-
dania, das habilidades socioemocionais e das virtudes que compõem a vida do adulto 
de amanhã. 

Os livros são previamente solicitados por instituições sem fins lucrativos que, atra-
vés do formulário disponível no site da Educar, (clique aqui para acessar), descrevem a 
proposta de atuação com os títulos e escolhem uma das unidades disponíveis para a 
retirada gratuita dos exemplares. Depois de aprovados e retirados os pedidos, os soli-
citantes compartilham a experiência conosco,  enviando fotos, depoimentos e regis-
tros de como utilizaram os livros em suas instituições, somando ainda mais ao nosso 
banco de ideias que compartilhamos com mediadores de leitura. Só no ano de 2016, a 
Fundação atendeu a mais de 2 mil pedidos de livros de várias regiões do país, contri-
buindo com diversos projetos.
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Aqui vemos quAl foi o perfil do nosso público Atendido em 2016
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pesquisA 2016 com mediAdores de leiturA
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pesquisA 2016 com mediAdores de leiturA
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Aplicativo do Leia Comigo!

A novidade do ano foi o Aplicativo Leia Comigo! que tornou possível que nossos livros 
físicos fossem parar na palma da mão dos leitores. Diretamente do site para as prate-
leiras virtuais de celulares sistema Android 4.4, os livros foram complementados com 
narração em áudio, efeitos sonoros e quizzes que somam pontos ao final da leitura.

* A nota máxima é de 5 estrelas
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Não podemos deixar de agradecer a nossos parceiros: Ipiranga Produtos de Petróleo 
S/A, Mann + Hummel Brasil Ltda., Daterra Atividades Rurais Ltda., Munksjö Brasil Indús-
tria e Comércio de Papéis Especiais Ltda. e Uberlândia Refrescos Ltda.

Para fazer os livros chegarem de forma gratuita, contamos com a parceria das trans-
portadoras que ofereceram uma carona solidária para os nossos livros, tornando possí-
vel a logística até o ponto de retirada escolhido pelos solicitantes. Em 2016, os parcei-
ros que nos apoiaram nessa história foram:
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Além do Encantamento 

Desde 2005, o projeto acredita na contação de histórias para a transmissão de valo-
res e conhecimento, a fim de estreitar a relação livro/leitor. Composto por workshops, 
vídeos, tutoriais, apostilas e materiais que apoiam educadores e mediadores a esti-
mular o gosto das crianças e jovens pela leitura, o projeto atua diretamente com 
o livro em ações de capacitação, na ideia de promover cada vez mais uma leitura 
prazerosa, levando o livro a ser tratado como um brinquedo encantador.

Em 2016, o projeto “Além do Encantamento” participou de dois workshops: o “Balão 
de Histórias” e a “7ª Semana da Educação de Campinas”, promovido pelo município 
de Campinas. 

...promover cada vez 
mais uma leitura 

prazerosa, levando 
o livro a ser tratado 
como um brinquedo 

encantador.

Saiba mais sobre 
o projeto “Além do 
Encantamento” 
clicando aqui.
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Na "7ª Semana da Educação de Campinas", que aconteceu em outubro, foram reali-
zados diversos eventos em vários locais da cidade para promover a reflexão, o deba-
te e a mobilização da população em torno da temática Educação. O workshop Além 
do Encantamento, que aconteceu no Sesi-Amoreiras, marcou presença e contou com 
a participação de 35 inscritos, entre eles alguns mediadores de leitura, voluntários e 
professores.

Também capacitamos 80 jovens protagonistas da Academia Educar de escolas muni-
cipais e estaduais de Campinas para replicarem as ações em projetos de suas institui-
ção de ensino.

O projeto também esteve presente no evento "Inove & Ação Júnior" com 21 filhos de 
colaboradores da DPaschoal (de 5 a 13 anos) que puderam passar um dia no local de 
trabalho dos pais, com oficinas diversas. Uma delas foi a oficina Além do Encantamen-
to da Fundação Educar, na qual puderam aprender a contar histórias, fabricar seus 
fantoches e apresentá-los ao final do dia aos pais.

Semana da Educação de Campinas

Inove & Ação Júnior

Capacitação

Além de todas essas ações, também participamos do Prêmio Alian-
ça – DPK/Maxxitraining, T.P.M – Terça para Mulher – evento para 
blogueiras formadoras de opinião e blogueiras da DPaschoal, Dia 
das Boas Ações, Facilities e, no encerramento do programa, “Nosso 
Planeta Nossa Casa”, da Fundação Educar DPaschoal.

38     Relatório 2016 - Fundação Educar

http://www.educardpaschoal.org.br/index.php
http://www.educardpaschoal.org.br/index.php


Em 2016 também aumentamos o número de acessos de pessoas que procuraram pelos 
nossos vídeos de contação de histórias no nosso canal do Youtube. 

Veja os videos mais 
acessados clicando 
aqui.
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Cooperando com o Social 

Desde a sua fundação, a Educar desenvolve 

projetos próprios e fomenta projetos de tercei-

ros, sejam eles empresas, outras organizações 

sociais e entidades públicas. Fazemos isso porque 

acreditamos que a sociedade civil sustenta 

uma democracia forte e que fomentar o olhar 

e a sensibilidade do social é nosso compromis-

so. Assim, descrevemos de forma resumida os 

projetos e instituições que contaram com nossos 

investimentos ora financeiros, ora técnicos, ora 

a expertise da nossa equipe.

Para saber mais sobre o "Cooperando com o 

social clique aqui.
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DPA:  A DPaschoal, em parceria com a Sanasa e a Mazzola Ambiental, lançou a campa-
nha #SaiZika. Com o aumento dos casos de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, 
causadas pelo Aedes aegypti, nos juntamos para um mutirão de incomodados. Assim, 
as lojas DPaschoal passaram a recolher os pneus velhos da população e a encaminhá-
-los para a Mazzola Ambiental, empresa especializada nesse segmento. Além disso, 
distribuiu em suas lojas e para a população da região o livro Todos contra a Dengue, da 
Fundação Educar.

A Academia para Aprendizes existe desde 2010, através da parceria entre Fundação 
Educar e DHO. Os aprendizes da DPaschoal (áreas de apoio e lojas de Campinas) e da 
DPK Campinas participam uma vez ao mês de oficinas da Academia Educar e de dois 
projetos-desafios.

Em 2016, foram 30 aprendizes participantes, 11 oficinas facilitadas pela equipe da 
Academia e 2 projetos-desafios: Conhecendo o Mundo e o Dia D.

Conhecendo o Mundo é um projeto de pesquisa, no qual se apresenta um país para 
convidados e uma banca avaliadora, formada pelos seus próprios gestores. A famí-
lia também participa. Em 2016 os estagiários apadrinharam os grupos, orientando o 
processo de pesquisa, planejamento a construção da apresentação.

O Dia D – dia de fazer a diferença – é uma ação voluntária totalmente liderada pelos 
aprendizes, desde a concepção da ideia até a implantação. A proposta é estimular o 
voluntariado, a cidadania e a liderança.

Em equipe, os voluntários desenvolvem ações lindas em instituições nas quais eles 
mesmos fecharam as parcerias. 

A participação na Academia faz parte do desenvolvimento dos trainees da DPascho-
al. No ano passado contamos com a participação de quatro trainees, que integraram 
a equipe de liderança do Oásis Educar junto aos monitores e realizaram duas oficinas 
para os jovens, sobre projeto de vida, mundo do trabalho e planejamento de estudos.

Saiba mais Sobre a Companhia DPaschoal de Participações clicando aqui.

Com a Companhia DPaschoal de Participações
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Daterra: Em parceria com o Educar para o Protagonismo, que compartilhou suas tecno-
logias sociais com a área de responsabilidade social da Daterra, realizando os proje-
tos "Academia do Grão", iniciativa de protagonismo juvenil, e "Vamos Tomar um Café?", 
encontro com os professores da rede pública de ensino de Patrocínio, MG. 

Saiba mais Sobre a Daterra clicando aqui.

DPK: Em um convite feito pela DPK com a ideia de apresentar o investimento social da 
Cia DPaschoal, a Fundação apresentou uma contação de história no início do evento 
Prêmio Aliança, que reuniu colaboradores e fornecedores.

Saiba mais Sobre a Daterra clicando aqui.
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TPE – Investimento, participando de encontros e debates promovidos, seção do espaço para o evento de lançamento 
do livro da Academia Educar em SP (saiba mais clicando aqui); 

CCE – Investimento – participação dos encontros mensais, integrante do comitê organizador da “Semana 
da Educação”, com participação na elaboração do documento enviado ao poder público sobre os principais 
apontamentos gerados na semana da educação,  oficinas de protagonismo e contação de histórias na semana, 
resultados do nosso planeta, nossa casa na semana da Educação, parceria de comunicação dentre ambos; comitê 
avaliador do Minha Família na Escola (acesse o site (Saiba mais clicando aqui);

FEAC – Investimento do Prêmio Feac de Jornalismo e participação no comitê avaliador do prêmio  (Saiba mais 
sobre a FEAC clicando aqui);

Instituto Padre Haroldo – Bolsas e Replicação; Replicação Academia educar (Saiba mais clicando aqui);

Junior Achievement – Nosso Planeta, Nossa Casa, Corrida do Cândido Ferreira (Saiba mais clicando aqui);

Projetos de Leis de Incentivo ao Esporte: Hurra, Orcampi, Associação Desportiva de Campinas.

Com a Iniciativa Privada 

Com a Sociedade Civil 

Bett Brasil Educar – Divulgação e formação da equipe (Saiba mais clicando aqui); 

Book Lovers – divulgação do Além do Encantamento (Saiba mais clicando aqui);
 
Arkos – divulgação do acervo digital do Leia comigo! + quizzes (Saiba mais clicando aqui);

Phomenta – Dia das Boas Ações – Feira no Taquaral (Saiba mais clicando aqui);

QMágico – Matemágica + Protagonismo Juvenil na Escola (Saiba mais clicando aqui). 
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FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL

Agradecimento

Para que a Fundação Educar conseguisse os resultados obtidos neste ano, foi necessário também o empenho dos 
colaboradores da Companhia DPaschoal que dedicaram parte do seu horário de trabalho focando em contribuir 
para a nossa missão: um mundo melhor!

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

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

Agradecemos também aos colaboradores das áreas de apoio pelo trabalho diário nas atividades de rotina da 
Educar, em especial para as 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
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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

EQUIPE EXECUTIVA  2016

•	 Camila Cheibub Figueiredo

•	 Caroline Leão Gomes

•	 Cristiane Annunciato Stefanelli

•	 Jonas de Jesus dos Santos 

•	 Juliana Furlanetti Baldissera

•	 Rafaela Negretti de Lima (a partir de abril)

•	 Raquel Cristina Pimenta Nogueira

•	 Sarah Fernandes Vannuchi (até agosto)

•	 Simone Barbosa dos Santos

•	 Suelen de Paula de Souza (até março)

MONITORES ACADEMIA EDUCAR DPASCHOAL 2016

•	 Brendha de Queiroz

•	 Gabriel Cruz Saraiva

•	 Giovanna Caroline Luciano Inácio

•	 Leticia Bianca Ferreira Talassi

•	 Leticia Monteiro Terra Rodrigues

•	 Miriã Franco Moraes

•	 Natalia Gazzolla Favaro

•	 Nilson Gabriel Andrade Barbosa

•	 Sara Sipriano Melo

•	 Victória Beatriz Prado de Oliveira

Governança os incomodados 
que mudem o mundo

46     Relatório 2016 - Fundação Educar



os incomodados 
que mudem o mundo


