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Caro(a) leitor(a),
Fazer a carta de abertura de um relatório é sempre um momento de reflexão, ainda mais na edição em que completamos 30 anos!
Mas, próximos da data de finalizá-lo, fomos impactados pela pandemia de Covid-19 e então palavras que nem eram tão frequentes
como isolamento, colapso e quarentena se tornaram uma triste constante.
Certamente nos últimos 30 anos vivemos inúmeras mudanças no contexto social, econômico, político, tecnológico, comportamental.
Em 1989, quando foi criada a então Fundação Donato Paschoal, pouco se falava no exercício da responsabilidade social corporativa
ou em investimentos sociais.
Hoje estamos diante de um dos maiores desafios desconhecidos já enfrentados. O mundo foi colocado à prova e conceitos como
resiliência, solidariedade, protagonismo e habilidades socioemocionais nunca se fizeram tão úteis.
Mas, em especial, escolhemos uma palavra para nos fortalecer diante de um futuro incerto: ACREDITAR. Nós ainda – e cada vez
mais – acreditamos na transformação por meio da educação para a cidadania. Acreditamos no poder do livro e da leitura. Acreditamos
na construção de uma sociedade melhor, mais justa, democrática, sustentável, cidadã e protagonista.
Por isso, não podemos deixar de relembrar 2019, para celebrar e agradecer os nossos 30 anos de história. E nessa busca contínua
não estamos sozinhos: a interdependência com nossos parceiros, voluntários, colaboradores e todos aqueles que acreditam na
Fundação Educar é o que fortalece a nossa esperança.
Com resiliência e inconformismo, continuamos juntos! Incomodados e em movimento para mudar o mundo.

Obrigada a todos e boa leitura!
Isabela Pascoal Becker
Diretora Executiva da Fundação Educar DPaschoal

FUNDAÇÃO EDUCAR: HÁ 30 ANOS
INVESTINDO NA EDUCAÇÃO
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“O que nós estamos escrevendo
é 30 anos de uma ideia, de
uma causa, de um projeto,
de uma esperança.
De uma responsabilidade
e de um privilégio.”

“Uma das melhores escolhas na minha
vida foi participar da Fundação Educar
há 20 anos atrás!!!! Quantas boas
lembranças e aprendizados pra vida!
Parabéns a todos funcionários (antigos,
aposentados e novos) pelos 30 anos!!!”

“Parabéns por
todos os projetos
transformadores, que
acolhem, conscientizam,
realizam e dão valor à
criança e ao jovem...”

LUIS NORBERTO PASCOAL
Diretor Presidente da
Fundação Educar DPaschoal

MARINA GRECCO
Jovem protagonista da Academia
Educar, via Instagram

SANDRA AYMONE
Escritora, via Instagram
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“O filme ficou incrível e
emocionante. Só gratidão a esse
projeto lindo que transforma
a vida dessas crianças como
mudou da minha filha, que
hoje é uma moça melhor.”

“Eu faço parte dessa história cada vez que
solicito os livros para trabalhar com os alunos.
Me sinto parte desse processo de incentivo
a leitura. Lá se foram 20 anos... E a cada
ano, quero fazer novos projetos. Obrigada
pelo apoio no meu “fazer” educação!”

ALEXANDRA LEITE
Familiar de jovem protagonista da
Academia Educar, via Instagram

LIZ ZAPELINI DE BONA
Educadora, via Facebook

“É realmente uma conquista ter uma história tão bonita em um país onde a educação tem sido tão desvalorizada. É um
prazer e grande orgulho contar quem é a Fundação e o trabalho que realizam. As vidas que vocês mudam. A nossa juventude
precisa disso, de pessoas que acreditem no potencial que eles possuem. Esperamos comemorar muitos outros anos de
sucesso e alegria. Vocês não imaginam como me ajudam a nortear o futuro dos meus pequenos. Os livros, que lá em casa
são lidos todas as noites, ensinam valores e reforçam o quanto a educação é preciosa. A vocês... Meu muito obrigada!”

LIA MORENO
Colaboradora do E-commerce/Loja Virtual
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A Fundação Educar DPaschoal está desde
1989 olhando para o futuro, acreditando na
educação para a cidadania, na leitura e no
setor social para construirmos juntos um
Brasil melhor. Para agradecer e celebrar esses 30 anos de história, vivemos marcos
muitos especiais ao longo de 2019. Confira!

LANÇAMENTO DO FILME
Além de um registro comemorativo, um dos objetivos do filme “Fundação
Educar: há 30 anos investindo na educação” sobre a nossa trajetória é que ele
seja uma ferramenta de inspiração e engajamento social, afinal: “Os incomodados que mudem o mundo!”. O material foi produzido pela Social Docs, tem
10 minutos de duração e conta algumas narrativas de vida e transformação
envolvendo a Fundação Educar DPaschoal. Clique aqui para assistir!
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“Há 26 anos eu fiz parte da Fundação, na terceira turma.
Hoje, assistindo o filme sobre os 30 anos de história,
pude perceber como a Fundação evoluiu! Fico feliz
porque ainda contribui demais para o jovem, para o
desenvolvimento profissional e especialmente para o
lado social. Acho que é uma das coisas que a gente mais
está precisando hoje... Porque uma técnica a pessoa
aprende, nós ensinamos. Agora o social, o se preocupar
com o outro, o trabalhar em equipe, isso é transformador e
precisamos plantar essa semente desde o início mesmo.”

“Acho que uma palavra que sintetiza muito bem o que a Fundação
significa na minha vida: oportunidade. Quando eu participei
da Academia Educar, eu desenvolvi tantas habilidades que
isso me deu acesso a oportunidades que antes eu não tinha.
Quando a Fundação incentiva o protagonismo juvenil, o jovem
a ter iniciativa, transforma cada um em agente de mudança.
Por isso ela marca as pessoas, porque é uma catalisadora de
mudanças. Ao assistir o filme do aniversário, me senti muito
orgulhosa por toda a história da Fundação. São 30 anos de
muita coisa que rolou pra gente conseguir estar aqui hoje!”

DANIELE FERNANDES
Colaboradora da Área de Crédito e Cobrança da Cia DPaschoal

RAFAELA OBROWNICK
Jovem da Academia Educar em 2016 e monitora juvenil em 2017

Em outubro, tivemos o lançamento do
filme entre os colaboradores das Áreas
de Apoio da Cia DPaschoal.
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Tivemos um sábado super animado para comemorar os 30
anos da Fundação Educar junto aos colaboradores e familiares
das Áreas de Apoio da Cia DPaschoal de Participações (CampinasSP). Nossa programação especial contou com várias atividades:
TOUR PELAS ÁREAS DE APOIO
+ FILME EDUCAR 30 ANOS
ESTAÇÃO EDUCAR PARA LER
(lançamento de livro + contação de
histórias + oficina de fantoches)
ESTAÇÃO EDUCAR PARA
O PROTAGONISMO
(dinâmica sobre ser protagonista
da própria história e ser agente
de mudança no mundo)
SHOW DA DUPLA SERTANEJA
MATEUS E CRISTIANO
ALIMENTAÇÃO E ÁREA
RECREATIVA COM BRINQUEDOS

out/2019

Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, certo? Aproveitamos esse momento de celebração e trocas tão ricas
para conhecer os incômodos dos integrantes da nossa comunidade e descobrir qual é a Fundação Educar que eles querem
para os próximos 30 anos!
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A EDUCAR QUE EU QUERO PARA OS PRÓXIMOS 30

“ Mais educação, por favor!”

“Transformando sonhos em realidade!”
“ Nós fazemos o futuro”
“Tenham resiliência”

“Com mais voluntariado e muito

amor ao próximo (como sempre ).”
“Cheia de protagonismo!”

“Vamos transformar nosso
país em um lugar melhor!”

“Que nunca deixe de acreditar nas pessoas!
Juntos somos mais fortes.”

“Vamos juntos mudar o mundo”

“Se você pode sonhar, você pode realizar!
Sonhe. Acredite. Realize”

“Sempre mais atuante, valorizando a

maior força motora de um país: os jovens”

“Transformando + vidas!”
“ Mudando o mundo com
“Que mantenha seus valores”

muito amor, hoje e sempre!”

“ Nunca perca sua essência.

Acredite no seu potencial!”
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CELEBRAÇÃO – LOJAS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
A hora de festejar o aniversário também foi compartilhada
com grande alegria por diversas equipes da DPaschoal e DPK!
Colaboradores de diferentes regiões do Brasil se reuniram para
celebrar nossos 30 anos. Todos são parte muito especial da
história da Fundação Educar DPaschoal e agradecemos sempre
pela dedicação, pela responsabilidade, pelo compromisso e por
acreditarem que, juntos, podemos mudar o mundo!

“Parabéns, Fundação Educar, pelos 30 anos
construindo um futuro melhor para nossa
comunidade! E parabéns à Equipe 132-BRT, pelo
compromisso com a Fundação Educar, com
a DPaschoal e atender bem nossos clientes.
Sempre com muito empenho, dedicação.”

PAULO CORRÊA
Gerente Distrito Linha Pesada São José do Rio Preto-SP
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LIVRO: “OS INCOMODADOS QUE MUDEM O MUNDO: HISTÓRIAS DE
QUEM FEZ (E FAZ) O TERCEIRO SETOR NO BRASIL”
Leitura inspiradora! Fruto de parceria entre a Fundação Educar DPaschoal e a Editora
Senac, o livro da jornalista Cláudia de Castro Lima traz histórias de pessoas que fizeram
do incômodo o motor para transformar realidades. Entre os 17 empreendedores sociais
entrevistados está o nosso presidente, Luis Norberto Pascoal, que compartilhou mais
sobre a história da Fundação. O lançamento oficial da obra aconteceu em dezembro,
na sede do Todos Pela Educação (São Paulo-SP), e reuniu diversos nomes importantes
para os nossos 30 anos de história e para a construção do terceiro setor no Brasil.
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PALESTRA: “OS DESAFIOS DE EDUCAR NO SÉCULO XXI”
O Dr. Ivan Capelatto é psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias e mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-Campinas. Ele esteve em novembro nas Áreas de Apoio da Cia DPaschoal e compartilhou com os colaboradores um conteúdo muito rico, destacando que o afeto e a educação que se
iniciam desde cedo na família são bases para as demais fases da vida.
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COMO
ATUAMOS

EDUCAR PARA O
PROTAGONISMO

EDUCAR
PARA LER

COOPERANDO
COM O SOCIAL

EDUCAR PARA LER
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Qual é a melhor maneira de escrever a própria história, abrir as
portas da imaginação e construir os caminhos para o futuro que
queremos? Acreditamos que é com mais leitura! Por isso atuamos com a edição, publicação e distribuição gratuita de livros
infantojuvenis (Leia Comigo!) e oferecemos recursos e capacitação para contação de histórias e mediação de leitura (Além do
Encantamento).
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3.1 LEIA COMIGO!

2019 foi um ano pra lá de especial e tivemos o lançamento de diversos livros produzidos e editados pelo projeto Leia Comigo! Confira:

“Chispa, Gambá!” e “Lobinho e a porta” na Biblioteca Parque Villa-Lobos
em São Paulo-SP (junho/2019)
O evento foi aberto ao público e aconteceu por meio de parceria com
a SP Leituras. O livro “Chispa, gambá”, da escritora Januária Alves, traz
uma gostosa aventura sobre respeito e o exercício da empatia, enquanto
“O lobinho e a porta”, de Silvana Rando, retrata para as crianças, de
forma divertida, a importância do uso de “palavras mágicas”.

“Corre!” na Ocupação Mateus Santos, do Movimento Cultural Ermelino
Matarazzo (junho/2019)
O escritor Andrio Candido estreou com o romance infantojuvenil "Corre!".
O livro conta a história de Bruno, jovem que está prestes a completar 18 anos
quando recebe uma notícia inesperada. Uma descoberta de si mesmo e de suas
potencialidades vai dar o pontapé inicial para a corrida rumo ao seu projeto de vida.
O lançamento aconteceu na zona leste de SP em espaço cultural de resistência
periférica, contou com leitura dramática e roda de conversa com o autor.
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“A Aventura das Aranhas e Outras Fábulas” na EMEF Odila Maia Rocha
Brito (setembro/2019)
Cerca de 300 alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano) participaram de bate
papo com a escritora Sandra Aymone e com o Estúdio Pandora, responsável
pelas ilustrações. O ponto de referência para a construção das histórias
foram os “Quatro Pilares da Educação”, do relatório "Educação: Um Tesouro
a Descobrir” (UNESCO). O livro é composto por histórias no formato de
fábulas, narrativas divertidas que sempre encerram com uma reflexão, e os
educadores incluíram a obra no trabalho pedagógico com as turmas em fase
de alfabetização na escola EMEF Odila Maia Rocha Brito, em Campinas-SP.

“Valentina e o Não” na festa de 30 anos da Educar, nas Áreas de Apoio da
Cia DPaschoal (outubro/2019)
Ouvir “não” e lidar com as frustrações às vezes é desafiador. Se de
um lado ouvir “não” incomoda, dizê-lo também pode não ser fácil. Esta
leitura nos dá oportunidade de refletirmos como podemos lidar com as
frustrações para aproveitarmos cada vez mais os “sins” da vida! O livro foi
lançado na festa de 30 anos da Educar junto aos colaboradores da CDP.
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“Ora, ora, desencana! Quem quer bolo de banana?” e “Musicaligando” na
Biblioteca Parque Villa-Lobos (novembro/2019)
O livro “Ora, ora, desencana! Quem quer bolo de banana?”, de Ana Terra, propõe uma
reflexão sobre a grandeza de compartilhar, além de abordar de maneira criativa o reaproveitamento de alimentos. Em “Musicaligando”, de Roberta Asse, a música é um meio de
inspirar novas criações e valorizar a diversidade.
E nossa ação para o Dia de Doar foi o lançamento e distribuição gratuita desses dois
títulos na Biblioteca Parque Villa-Lobos, em parceria com a SP Leituras. Com um público
pra lá de especial! A Fundação Educar promoveu a ida de mais de 60 crianças em parceria
com o Instituto Cria Conexões e com a Associação Luta, Vitória e Conquista e Adjacências
de São Paulo. Tivemos contação de histórias, roda de conversa com autora, atividades com
as crianças e distribuição gratuita dos livros lançados.
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O QUE OS LIVROS LEVAM?
LEITURA E CIDADANIA

“A Academia de Letras de Teófilo Otoni-MG, promove anualmente
a distribuição de cestas literárias, que são constituídas de
pequenos acervos de livros (infantis e infanto-juvenis). Elas são
doadas às instituições públicas e/ou filantrópicas dos Vales do
Mucuri e Jequitinhonha, consideradas as regiões mais pobres
do Estado de Minas Gerais e umas das mais pobres do país,
com traços marcantes nos indicadores sociais, educacionais e
de cultura. Os acervos doados pela Fundação Educar DPaschoal
foram utilizados para a formação destas cestas literárias.
Destaco que os resultados são os melhores possíveis pois
favorecem o acesso a livros a populações com dificuldades.”

WILSON COLARES DA COSTA

Instituto Histórico e
Geográfico do Mucuri

ATITUDES POSITIVAS

“Na semana da criança estivemos na Escola Municipal Dona
Sara Azevedo, contando a história “O Duelo das Fadas” e
entregando kit de livros para as crianças e professores.
Foi muito gratificante e eu amei particularmente a história,
principalmente por incentivar uma alimentação saudável.
Parabéns a Fundação Educar DPaschoal pelo lindo trabalho!”

ELIANE RODRIGUES

pedagoga, projeto Clubinho
do Livro Soletrando
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LEIA COMIGO! EM 2019

240
MUNICÍPIOS

660
SOLICITANTES
124.571
LIVROS
DISTRIBUÍDOS

13 ESTADOS
E DISTRITO FEDERAL
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3.2 ALÉM DO ENCANTAMENTO

“Vai começar a história, começar a contação, se prepare minha
gente: abra o seu coração!”. E assim, muitos corações se abriram
em 2019 para receber tanto as oficinas de capacitação quanto às
sessões de contação de histórias do projeto Além do Encantamento!
Dá uma olhada no que fizemos ao longo do ano:
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Balão de Histórias e SER Voluntário: capacitação
dos colaboradores da Cia DPaschoal e contação
de histórias para as crianças da Associação Beneficente Direito de Ser, em Campinas-SP

Capacitação de educadores da rede pública de ensino de
Patrocínio-MG

Capacitação de educadores na Biblioteca Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação em
Limeira/SP

Lançamento dos livros “Ora, ora, desencana! Quem quer
bolo de banana?” e “Musicaligando” na Biblioteca Parque
Villa-Lobos em São Paulo-SP
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E MAIS...

+ CAPACITAÇÃO

Lançamento dos livros “Chispa,
Gambá!” e “Lobinho e a porta” na
Biblioteca Parque Villa-Lobos em
São Paulo-SP

Contação de histórias no lançamento
do livro “A Aventura das Aranhas e
Outras Fábulas” na EMEF Odila Maia
Rocha Brito

DE EDUCADORES
NA ESCOLA
ESTADUAL
JARDIM
MARISA, EM
CAMPINAS-SP

+CAPACITAÇÃO

Estação “Educar para Ler”: tenda no
aniversário de 30 anos da Fundação
Educar, em Campinas-SP

Capacitação de educadores na EMEF
Odila Maia Rocha Brito, em CampinasSP

DE EDUCADORES
EM FRANCA-SP
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E tem mais uma novidade bem legal! A Apostila “Além
do Encantamento - Oficina de contação de história” foi
incorporada como material didático oficial pela Escola de
Governo de Vitória - EGV no curso de formação de Educação
à Distância (EaD): “Diálogos sobre a Literatura Infantil em
Contextos Diversos”.
O curso em questão é ofertado na modalidade à distância
pela EGV, como formação continuada, é aberto a todos os
servidores públicos municipais de Vitória-ES e se propõe a
uma “conversa” sobre a literatura infantil e como ela contribui para o desenvolvimento da criança no âmbito cognitivo,
social e emocional. Demais, né?

“Gostaria de agradecer em nome da Escola
de Governo de Vitória o desprendimento
da Fundação Educar DPaschoal na cessão
da Apostila Além do Encantamento, assim
como parabenizá-los pelo excelente material.
Temos a confiança que a mesma muito
acrescentará ao nosso curso. Na oportunidade,
gostaríamos de parabenizá-los também pelos
projetos sociais desenvolvidos e expressar
nossa admiração pela qualidade, diversidade
e esmero nos recursos e materiais que
pudemos conhecer no site desta Fundação.”

IVETE MAGALHÃES
Técnica Educacional – SEGES - Coordenação Pedagógica/EGV
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ALÉM DO ENCANTAMENTO EM 2019

CARGA HORÁRIA
DAS ATIVIDADES
37 HORAS E 40 MINUTOS
PÚBLICO
643 PESSOAS

5 MUNICÍPIOS

EDUCAR PARA O PROTAGONISMO
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A partir do ano em que fui jovem na Academia Educar,
nunca mais deixei de protagonizar de fato a minha própria
história, de desejar mais e de correr atrás de realizar todos
os meus sonhos e alcançar todos os meus objetivos.
Posso dizer com toda certeza do mundo que essa sede de
ser, aprender e fazer mudou completamente a minha vida.”

IARA SILVA RODRIGUES
Jovem protagonista da Academia Educar (Turma de 2012)

“A Fundação Educar contribuiu com grande ênfase
para o meu projeto de vida, tanto na vida profissional
quanto pessoal. Me fez ter nova percepção, novos
olhares, novos meios de pensar e agir. Me fez
abrir os olhos e me colocar de forma diferente
dentro de qualquer ambiente. Ter iniciativas!”

ELZI HELAY CAMARGOS MENDES
Jovem protagonista da Academia Educar (Turma de 2015)

“A Fundação Educar foi a responsável por ampliar
minha visão de mundo até então, jovem, e a procura
de ideias para seguir meu caminho. Me mostrou
formas de caminhar que sigo até meus dias atuais.
Tenho claro em minha vida que as histórias são
divididas entre antes e depois da Fundação Educar.”

FELIPE AMARO DOS SANTOS NETO
Jovem protagonista da Academia Educar (Turma de 2001)

“Procuro sempre ser exemplo para as pessoas a minha
volta com ética, respeito, caráter. Levei a conduta da
Fundação Educar a frente de minha vida, e a forma que
procuro mudar o mundo começa por mim: se eu faço o
que está correto e os outros seguirem um pouco disso, já
estaremos multiplicando e construindo um mundo melhor...”

LEANDRO ZAGUI RUIVO
Jovem protagonista da Academia Educar (Turma de 1998)

30

4.1 ACADEMIA EDUCAR

O primeiro projeto da Fundação Educar também completou
30 anos. E em 2019 adaptou o seu formato para ampliar ainda
mais o seu impacto: a Academia Educar foi para dentro das
escolas! Diferente dos últimos anos, em que os jovens se reuniram no
prédio da DPK (Campinas-SP) para as oficinas e projetos-desafios,
nesta edição os participantes tiveram uma experiência nova.
Um núcleo de protagonistas nas escolas parceiras construíram
projetos e envolveram os demais atores da comunidade escolar.
Compartilhamos a nossa metodologia, oferecemos formação para
jovens e educadores e fizemos o protagonismo juvenil acontecer
junto com toda a escola! Pudemos contar com o engajamento de
estudantes, educadores, funcionários e gestão.
Os monitores juvenis compartilharam um pouco mais sobre
esta jornada no livro “Academia Educar 2019: Aprendizados e
descobertas dos monitores juvenis”, clique aqui para conferir.

31

RESULTADOS 2019
ESCOLAS PARCEIRAS
E.E. Jardim Marisa

|

EMEF Odila Maia Rocha Brito

|

E.E. Monsenhor Luiz Gonzaga de Moura

1%

GÊNERO

16%

PERFIL DOS JOVENS

5%

28%

18%

29%

45%

FEMINIO
MASCULINO

IDADE
20%

55%

13 ANOS
14 ANOS
15 ANOS
16 ANOS
17 ANOS

ESCOLARIDADE

8º ANO
9º ANO
1º ano E.M.
2º ano E.M.
3º ano E.M.

27%

55%

58 Jovens participantes

40 Jovens concluintes

10 Monitores juvenis
40 Famílias presentes

Carga horária das
oficinas: 62,5h

Carga horária dos
projetos-desafios: 100h

Carga horária das mentorias
(jovem pra jovem): 62,5h

(reuniões e atividades)
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OFICINAS

JORNADA
ACADEMIA EDUCAR
ATIVIDADES
REALIZADAS
EM 2019

MENTORIA

PROJETO NA ESCOLA

(Intercâmbio cultural para Aldeia
Indígena Tapirema, Peruíbe-SP, para os
vencedores: projeto de inglês da E. E.
Monsenhor Luis Gonzaga de Moura)
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OÁSIS EDUCAR
(EMEF Odila Maia
Rocha Brito)
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ESTAÇÃO VIVÊNCIA

Visita ao Largo do Café, ETEC Bento
quirino “Bentotec” e Colégio técnico da
Unicamp “Cotuca de Portas Abertas”

CATAVENTO DE
LETRAS E NÚMEROS

Visita ao Museu do Catavento Cultural
com o grupo vencedor dos desafios

ENCERRAMENTO
NO TEATRO SESI
AMOREIRAS
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4.2 ACADEMIA
EDUCAR EM REDE

Como ampliar o impacto da Academia Educar e levar o
protagonismo juvenil para outros espaços? Atendendo a esse
convite, a Academia Educar em Rede visa fortalecer parcerias e
correalizar percursos educativos em diversos projetos.
Compartilhamos nossa tecnologia social com instituições
parceiras:
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Academia Educar para jovens em acolhimento institucional
Em parceria com a Fundação FEAC e por meio da metodologia da Academia
Educar, o projeto ofereceu a adolescentes entre 13 e 15 anos, em acolhimento
institucional, formação e desenvolvimento integral com foco no protagonismo
juvenil, cidadania e habilidades socioemocionais.
Instituições parceiras:
Casa Lar “Crer&Ser” (Unidades I e II)
Serviço de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida (Unidade II)
Associação Beneficente dos 13 Pais - Lar da Criança Feliz
UNIASEC - Abrigo Institucional Lar Nosso Sonho
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Atitude Educação
Com o tema “Participação: Transformar ideias em
ações”, a iniciativa da Fundação FEAC é correalizada pela
Fundação Educar em parceria técnica com o Coletivo Sem
Rótulo. O projeto abriu um edital para estudantes de escolas
municipais e estaduais e, depois de oficinas e formação dos
inscritos, selecionou nove ações de jovens protagonistas
em suas escolas e comunidades. Os vencedores receberam
recursos financeiros e encontros formativos mensais com
a equipe da Academia Educar. De agosto a novembro, os
jovens e educadores mentores das escolas selecionadas
se desenvolveram em comunicação, protagonismo juvenil,
habilidades e competências socioemocionais por meio de
metodologias ativas , e apresentaram os resultados dos
projetos no final do ano.

38

Semeando Atitudes e Fala Jovem!
Cerca de 3 mil jovens se reuniram no auditório do Expo
Dom Pedro, com diversas trocas entre gremistas estudantis
do Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio em dois
dias. A iniciativa tinha como foco o protagonismo na comunidade escolar e foi realizada pela Fundação FEAC e Fundação Educar em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e Diretorias de Ensino Leste e Oeste de Campinas/
SP. A programação ainda contou com convidados especiais:
Ciência em Show, Projeto Primeira Nota, MCs Pela Educação
(Instituto Gerando Falcões) e Criativos da Escola (Instituto
Alana). O outro encontro promovido aconteceu durante a 10ª
Semana da Educação de Campinas: cerca de 500 alunos e
professores envolvidos com grêmios estudantis participaram
de um workshop com o desafio de construírem o conceito de
um “Grêmio Nota 10”, com mediação do Coletivo Sem Rótulo.
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Projeto Academia do Grão com Daterra
Coffee em Patrocínio/MG
A Daterra desenvolve a Academia do Grão, projeto inspirado na Academia
Educar, que compartilhou sua experiência.

Instituto Padre Haroldo
Inspiração na metodologia da Academia Educar para fortalecer os
projetos de prevenção com adolescentes.
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Academia Educar para Aprendizes
Os aprendizes de Campinas (DPaschoal, DPK) participam da
Academia Educar para Aprendizes com o objetivo de desenvolver
o protagonismo e as competências socioemocionais. Os jovens
recebem a formação técnica no SENAC e formação para o mundo do
trabalho com a área de Desenvolvimento Humano e Organizacional.

Projeto SER Protagonista com trainees
e estagiários da Cia DPaschoal
A Fundação é responsável pela mentoria e suporte ao SER
Protagonista, atividade do programa de estágio na qual os participantes
planejam e aplicam um projeto de responsabilidade social, além de
atividades dos trainees em parceria com a Academia Educar.
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4.3 FORMAÇÃO PARA
EDUCADORES
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Lançamento do Guia Para Educadores
Mais um lançamento na área! Depois da publicação de “Academia Educar: da inspiração à prática”, em que apresentamos
uma visão completa do projeto, em 2019 tivemos o prazer de
compartilhar o “Guia para Educadores - Protagonismo Juvenil na
Prática”. Com ele, esperamos que os educadores possam aprofundar seus conhecimentos na metodologia e consigam realizar
a Academia Educar na sua escola, organização social, religiosa
ou grupo de jovens. Clique aqui para acessar o guia.

43

Reconhecimento pela Fundação Banco do Brasil
A Academia Educar DPaschoal foi reconhecida como Tecnologia Social certificada pela Fundação Banco do Brasil! Nosso
projeto agora compõe o Transforma - Rede de Tecnologias Sociais, uma importante ferramenta que potencializa a divulgação
e a reaplicação de tecnologias sociais em outros territórios.
Esperamos inspirar ainda mais educadores e jovens a descobrirem o seu potencial e transformarem sua realidade!
Clique aqui para acessar a base.
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Formação de Educadores em Campinas-SP

Este foi um ano repleto de oportunidades para trocar experiências e compartilhar
aprendizados com os educadores das escolas
parceiras da Academia Educar: E.E. Jardim
Marisa, EMEF Odila Maia, E.E. Monsenhor
Luis Gonzaga de Moura.

CONFIRA ALGUNS REGISTROS
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FORMAÇÃO DE
EDUCADORES
EM 2019

55 educadores das
escolas parceiras

Serviço de Acolhimento
Tivemos ainda um encontro com profissionais do Serviço de
Acolhimento, facilitado pela Academia Educar, sobre protagonismo juvenil e com participação do psicólogo e psicoterapeuta Iuri
Capelatto para falar sobre educação para autonomia, sem perder
de vista a afetividade.

Formação de Educadores em
Patrocínio-MG, em parceria
com a Daterra Coffee
Competências socioemocionais e
gestão de conflitos.

11h (4 encontros)

Carga horária: 30h
69 participantes (entre gestores,
educadores das Redes Estadual e
Municipal e Equipe de Apoio da Superintendência)

2 turmas de gestores escolares da Diretoria de Ensino Leste de Campinas
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4.4 ENCONTRO EDUCAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO
O “Encontro Educação e Participação – A Escola como Centro
de Cidadania” chegou à sua 15ª edição de forma bem especial: o
evento foi a abertura da 10ª Semana da Educação de Campinas,
movimento que pensa a construção de uma educação de qualidade
para todos. O tema foi "Criatividade e transformação: iniciativas
que promovem o aprendizado significativo", com objetivo de ser um
espaço para troca de experiências e aprendizagem, fortalecendo
o papel do professor na busca pela qualidade do ensino público.
A roda de conversa reuniu mais de 80 educadores no Instituto
CPFL e contou com a mediação de Anna Penido, Diretora do
Instituto Inspirare, que atua com estratégias de comunicação e
mobilização social para informar e orientar a sociedade sobre
práticas educacionais inovadoras. Para compor a troca de ideias,
os educadores convidados foram Fábio Machado de São PauloSP e Flávia Costa, de Recife-PE, ambos vencedores do Prêmio
Educador Nota 10, realizado pela Fundação Victor Civita, além da
jovem protagonista Rafaela Obrownick, de 17 anos, protagonista
do projeto Academia Educar, estudante de Relações Internacionais
e voluntária em projetos sociais.
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“Vivemos um momento de provocar
o espírito crítico nos jovens, para
eles não se verem como agentes
passivos, de uma realidade que está
posta. Eles precisam se ver como agentes
potentes, como parte da transformação”

FÁBIO MACHADO
Educador da EMEF Profª.
Marili Dias (São Paulo-SP)

“Pensar a educação é, certamente, entender que
se trata de um processo dinâmico. Nas sociedades
movidas pela velocidade das tecnologias,
sobretudo sob a influência das redes sociais, incentivar
e praticar a criatividade promove a formação de sujeitos
ativos, participativos e críticos de suas realidades”

FLÁVIA COSTA
Educadora da Escola Municipal de Tempo
Integral Divino Espírito Santo (Recife-PE)
“São vocês que transformam a escola, que chegam nos
alunos, escutam. São vocês que fazem os alunos se
enxergarem como agentes poderosos, como agentes de
transformação. Porque vocês, educadores, acreditam na gente.
O jovem tem sim grande potencial, mas a gente só chega nesse
potencial se vocês ajudarem a gente a encontrar o caminho”

RAFAELA OBROWNICK
Jovem protagonista da Academia Educar

COOPERANDO COM O SOCIAL
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Com esse eixo, nossa responsabilidade é fortalecer parcerias e trocas com demais atores engajados na transformação social do país.
Oferecemos sem custo as tecnologias sociais da Fundação Educar
DPaschoal para compartilhar conhecimento e fomentar iniciativas.
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5.1 SER VOLUNTÁRIO

Transformação: mudança que ocorre em algo ou alguém; alteração de uma condição em outra. O voluntariado é capaz de transformar cada
pessoa e nos ajuda a desenvolver desde ações sociais a versões melhores de nós mesmos! O projeto SER Voluntário acontece em parceria
com a área de Endomarketing e incentiva o voluntariado entre os colaboradores da Cia DPaschoal.

“Para você, o que é SER VOLUNTÁRIO?”
“Participei da contação no Balão de Histórias achando
que iria passar muitas coisas para as crianças, mas na
verdade eu é que fui preenchido de uma perspectiva
de mundo totalmente diferente do que eu tinha. É muito
emocionante sempre que eu participo de um projeto da
Fundação Educar. Entendi através desses momentos que no
trabalho voluntário recebemos muito mais do que doamos.”

“O voluntariado sempre chamou minha atenção pela maneira como ele nos
ajuda a sair da zona de conforto. Não apenas pela oportunidade de levar uma
experiência legal para outra pessoa, mas a experiência que cada um se permite
vivenciar! Antes eu pensava que voluntariado era uma boa ação que as pessoas faziam
lá na África, o que sempre pareceu uma coisa gigantesca pra uma pessoa tão comum
(e pequena) como eu. Hoje, eu vejo que é a coisa mais simples da vida, pegar um livro
e ler pra alguém ou simplesmente dar uma atenção que o outro precisa. SER Voluntária
mudou completamente a minha visão de vida. E isso aconteceu graças à Educar.”

BENTO FLAVIO RODRIGUES PEREIRA
Área de Infraestrutura e Facilities
“Passei a ver a vida com outro significado. Trabalho
voluntário não é somente a doação do seu tempo,
é uma troca: troca de experiência, de amor, carinho,
afeto, conhecimento... é mágico! Só quem participa sabe o
quanto saímos realizados, cheios de vida, com coragem para
enfrentar o mundo afora. Quando posso, sempre envolvo minha
filha Alice, de 3 anos, para que ela saiba da importância que
esse trabalho tem em nossas vidas e na vida do próximo.”

DANIELA RODRIGUES
Área de Transporte

ISABELLA DE FREITAS
Área de Administração de pessoal

“A Fundação Educar é parte do cidadão que sou hoje.
Quando entro em uma sala de aula [na Semana Global
do Empreendedorismo] ao tentar transmitir um pouco de
conhecimento, muitas vezes me vejo falho, e recebo da vida uma
aula de como tratar e amar ao próximo. Tratar e amar ao próximo
resumem a Educar. Faço este trabalho pois vejo quão sedentos
são os nossos jovens e adolescentes para aprender, receber
uma palavra de incentivo e acreditar que o sonho é possível.”

DIOGO DIAS
Área Fiscal
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BALÃO DE HISTÓRIAS NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DIREITO DE SER CAPACITAÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
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AÇÃO ESCOLA - EMPRESA
EM PARCERIA COM A
MAZOLA AMBIENTAL
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
OÁSIS EDUCAR MÃO NA
MASSA COM O PROJETO
ACADEMIA EDUCAR
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SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO 2019
Voluntários da Cia DPaschoal compartilharam suas vivências com cerca de 600 estudantes da E.E. Jardim Marisa, em Campinas. Muita inspiração e incentivo para que os jovens acreditem em seus sonhos e se dediquem à educação como ferramenta importante para alcançá-los!
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NATAL VOLUNTÁRIO
Entrega dos presentes de Natal na Associação Beneficente Direito de Ser foi super animada e cheia de sorrisos! Novas mochilas para as
crianças carregarem ainda mais descobertas, sonhos e histórias na bagagem.
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SER
VOLUNTÁRIO
EM 2019

CARGA HORÁRIA
DAS ATIVIDADES
496 HORAS DE VOLUNTARIADO

PÚBLICO
76 VOLUNTÁRIOS

RECONHECIMENTO:
Prêmio SER Voluntário
Os colaboradores Bento Flavio Rodrigues Pereira (Área de Infraestrutura e Facilities) e Daniela Rodrigues (Área de Transportes) sempre marcam presença nas
ações de voluntariado da Fundação Educar! Por toda essa dedicação e envolvimento, o Bento e a Dani foram reconhecidos como os colaboradores com maior
tempo de engajamento em responsabilidade social, em premiação que reconheceu diversas áreas e colaboradores das Áreas de Apoio da Cia DPaschoal. Super
merecido!
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5.2 TROTE DA CIDADANIA

Em 2019, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) procurou a Fundação Educar
para uma parceria: o lançamento do Prêmio Trote Cidadão Paulista 2020. A premiação reconhecerá
os melhores projetos de empreendedorismo social inscritos por alunos da graduação e tem como
objetivo contribuir para a formação de profissionais conscientes de seu papel na sociedade.
A grande inspiração dessa iniciativa foi o Prêmio Trote da Cidadania (1999), da Fundação Educar,
que por 15 anos consolidou a ideia de um trote alternativo ao violento. Os materiais de apoio desenvolvidos pela Fundação Educar e parceiros estão até hoje no ar no site do projeto, como um banco
de boas práticas e ideias que estimulam o trote social. Além de integração, espera-se que o Trote
Cidadão seja o início de uma jornada de participação cidadã dos universitários, como verdadeiros
agentes de transformação social.
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5.3 PARCEIROS
10ª SEMANA DA EDUCAÇÃO
DE CAMPINAS

RIS INTERIOR PAULISTA

1ª MOSTRA GIFE DE INOVAÇÃO SOCIAL

O objetivo da Semana é mobilizar a sociedade
para o debate sobre os diversos temas da
educação e que os mesmos resultem em
ações que contribuam para uma educação
pública cada vez melhor em Campinas.

Estivemos nos encontros da RIS, a Rede
de Investidores Sociais do Interior Paulista,
junto a diversas outras organizações sociais que fazem investimento social privado
(ISP). A temática de 2019 foi “Diversidade
e Equidade”, que norteou os encontros com
especialistas para pensar de forma mais
aprofundada sobre equidade racial, gênero,
pessoas LGBTI+ e pessoas com deficiência.

A Fundação é associada ao GIFE (Grupo de
Institutos Fundações e Empresas). Em 2019, a
Academia Educar foi um dos projetos expostos
na 1ª Mostra GIFE de Inovação Social.

TODOS PELA EDUCAÇÃO

BETT EDUCAR 2019 - WORKSHOP
“PROTAGONISMO JUVENIL: DA
INSPIRAÇÃO À PRÁTICA”

REDE LEQT (LEITURA E ESCRITA
DE QUALIDADE PARA TODOS)

Participação no Conselho e Patrocínio

Participação dos encontros da Rede.

Compartilhamos um pouco dos nossos 30 anos
de experiência com o desenvolvimento de núcleos
de protagonismo em escolas da rede pública.
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APF

INSTITUTO PADRE HAROLDO

Apoio no Planejamento Estratégico e Apoio na
Reformulação do Prêmio Gilberto Kassab

Bolsas de estudos e Parceria com
a Academia Educar em Rede

SOBRAPAR

APOIO AO III CONGRESSO
BRASILEIRO DE TENDÊNCIAS
E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO
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LINHA DO TEMPO FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL

1 9 8 9

1 9 9 0

1 9 9 5

Nasce a Fundação Donato Paschoal,
voltada à educação para a cidadania.

Lançamento do PDM - Programa de Desenvolvimento
para Menores (atual projeto Academia Educar).

Apoio à criação do GIFE – Grupo de
Instituições, Fundações e Entidades.

1 9 9 6

1 9 9 8

Apoio ao Prêmio FENEAD/FGV, 1º concurso de
empreendedorismo social para alunos de Administração.

A Fundação Donato Paschoal passa a se
chamar Fundação Educar DPaschoal.

1 9 9 9

2 0 0 0

Início do Trote da Cidadania para estimular o envolvimento de jovens
universitários em ações cidadãs, como alternativa social aos trotes violentos.

Nasce o projeto Leia Comigo! para produzir e distribuir gratuitamente livros a
estudantes da rede pública. Hoje, mais de 40 milhões de livros já foram distribuídos.
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2 0 0 1

2 0 0 2

No Ano Internacional do Voluntário da ONU, em parceria com o Faça
Parte, a Educar desenvolve uma coleção de livros sobre voluntariado para
crianças e lideranças das áreas educacional, empresarial e de mídia.

• Apoio ao Prêmio Ethos-Valor como incentivo à responsabilidade social entre universitários.
• Lançamento da Coleção Xícaras da Esperança (Hope Cup) através de uma parceria entre
Instituto Rodrigo Mendes, Daterra Coffee (empresa da Cia. DPaschoal) e Fundação Educar.

2 0 0 3

2 0 0 4

Para estimular a visão estratégica sobre a responsabilidade empresarial, a DPaschoal
e a Educar apoiam, junto com outras empresas, o projeto Jogo da Cidadania.

Fundação Educar DPaschoal completa 15 anos.

2 0 0 6

2 0 0 7

Contribuição para a criação do Todos Pela Educação, organização da sociedade
civil sem fins lucrativos com foco no avanço das políticas públicas educacionais.

• Prêmio Menção Honrosa pelo Viva Leitura na categoria Formação de Mediadores de Leitura.

• Contribuição para a fundação do Compromisso Campinas pela Educação.
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2 0 0 9

2 0 1 1

●• Início do projeto-desafio Oásis Educar na Academia Educar, em parceria com o Instituto Elos.

O projeto Era uma Vez evolui para o Além do Encantamento, que
promove a contação de histórias como ferramenta educativa.

●• Início do projeto Curta e Aprenda na Academia Educar em parceria com a VideoBase Filmes.

2 0 1 2

2 0 1 4

• Lançamento do Manifesto SER DPaschoal (Sustentabilidade, Educação e Responsabilidade).

●Fundação Educar DPaschoal completa 25 anos.

• O Movimento Voluntário (2003) é relançado como SER Voluntário, projeto de
fomento de ações voluntárias entre os colaboradores da Cia. DPaschoal.

●Realização do 10º Encontro Educação e Participação
– A Escola como centro de cidadania.

2 0 1 6

2 0 1 7

Início do curso de Mentoria em Protagonismo Juvenil com
educadores da rede pública de Campinas/SP

20 anos de apoio ao Prêmio FEAC de Jornalismo
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2 0 1 9
• Fundação Educar DPaschoal completa 30 anos.
• Academia Educar é reconhecida como Tecnologia Social
certificada pela Fundação Banco do Brasil.

DE 1989 ATÉ HOJE, SÃO…
40 MILHÕES
DE LIVROS
DISTRIBUÍDOS
PELO BRASIL

190 TÍTULOS
DE LIVROS
PRODUZIDOS

22 MIL
MEDIADORES DE
LEITURA ATUANDO
COM OS LIVROS

16 MIL
INSTITUIÇÕES SEM
FINS LUCRATIVOS
RECEBERAM
OS LIVROS

50 OFICINAS DE
CAPACITAÇÃO
EM CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS

2.150
PARTICIPANTES
DE OFICINAS
DE CONTAÇÃO
DE HISTÓRIA

20 VÍDEOS E
MATERIAIS
TUTORIAIS PARA
CONTAÇÃO

95 ESCOLAS
PARCEIRAS
DA ACADEMIA
EDUCAR

250 PROJETOS
NAS ESCOLAS
DESENVOLVIDOS
PELOS JOVENS

400 PROFESSORES
FORMADOS

1.000 HORAS DE
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

1.300 PRESENTES
NAS 15 EDIÇÕES DO
ENCONTRO EDUCAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

AGRADECIMENTOS
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Nosso agradecimento especial a todos os colaboradores da Companhia DPaschoal de Participações que acreditam e contribuem com o
trabalho da Fundação Educar:

Lojas DPaschoal e Centros de
Distribuição da DPK, que recebem
os livros do Leia Comigo! e são
ponte essencial para que a magia
do incentivo à leitura aconteça;

●Daterra Coffee, grande apoiadora
de nossas atividades e parceira
engajada em projetos de fomento
à educação e responsabilidade
social;

Armazém, Coligadas, Contas a Pagar, Desenvolvimento Humano e
Organizacional, Limpeza e Manutenção, Logística, Marketing, Presidência,
Relações Públicas, Segurança Patrimonial, Setor de Serviços, Tecnologia
da Informação, Transportes e demais equipes das Áreas de Apoio da Cia
DPaschoal que dão suporte à nossa rotina de trabalho.

MaxxiTraining, AutoZ, Unimóvel
e Techno Park, que levam o nome
da Educar em suas atividades
e reforçam a importância da
educação;

A atuação da Fundação Educar só é possível porque
contamos com um time de colaboradores, parceiros,
voluntários, entusiastas, todos “incomodados” e
dispostos a inspirar mudanças com a gente!
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