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Spokesperson’s Message

De olho no futuro

When Volkswagen arrived in Brazil in 1953, 
few people imagined that we could go that far. 
In a little more than 60 years, that small shed 
rented in a modest neighborhood of Sao Paulo 
to become an automobile giant with four large 
factories installed in the cities of Sao Bernardo 
do Campo (SP), Sao Carlos (SP), Sao José Dos 
Pinhais (PR) and Taubaté (SP).

After China, Brazil is now the country 
where Volkswagen has the most significant 
presence outside Germany. With a pioneering 
and constant technological improvement, we 
have grown a lot in the areas of production 
and sales, and we began to look for ways to 
share this success with society, contributing to 
the construction of a better future for all.

This was how Volkswagen Foundation 

came into being in 1979. Initially, our in-
tention was to provide quality education to 
factory employees and their children. But, as 
always, we had the urge to go further. And we 
were able to: In 2001, we expanded our field of 
activity beyond the walls of our manufacturing 
units, creating projects and partnerships that 
have allowed us to contribute effectively to the 
improvement of education in public schools 
throughout the country.

A few years later, we extended our par-
ticipation to the area of Social Development, 
so that more Brazilians in vulnerable situa-
tions had opportunities for knowledge, income 
and social justice. And the results are the rea-
son of great pride. In the last 13 years alone, 
our educational projects have benefited nearly 

1.5 million students across Brazil, providing 
continuing education to almost 20,000 pub-
lic school educators in 442 cities. The Social 
Development programs, on the other hand, 
favored 490 thousand people in 8 states of the 
country, since 2008.

These are encouraging numbers that mo-
tivated us to continue moving forward with 
this networked model, generated through solid 
partnerships between the public and private 
sectors and organized civil society.

To all those who contribute or have contrib-
uted to the progress of our programs, directly 
or indirectly, thank you very much. The results 
show that we are on the right track and that, to-
gether, we can transform Brazilian reality into 
something much better. Good reading!

Q
uando a Volkswagen che-
gou ao Brasil, em 1953, 
pouca gente imaginava 
que poderíamos chegar tão 
longe. em pouco mais de 

60 anos, aquele pequeno galpão alu-
gado em um bairro modesto de são 
Paulo se transformou em um gigante 
da indústria automobilística com qua-
tro grandes fábricas instaladas nas 
cidades de são Bernardo do Campo 
(sP), são Carlos (sP), são José dos Pi-
nhais (PR) e taubaté (sP). 

depois da China, o Brasil é hoje o 
país onde a Volkswagen tem a maior 
presença mundial fora da alemanha. 
Com pioneirismo e constante apri-
moramento tecnológico, crescemos 
muito nas áreas de produção e ven-
das, e passamos a procurar maneiras 
de compartilhar esse sucesso com a 
sociedade, contribuindo para a cons-
trução de um futuro melhor a todos.

Foi assim que, em 1979, surgia a 
Fundação Volkswagen. inicialmente, 
nosso intuito era de proporcionar 
uma educação de qualidade aos co-
laboradores da fábrica e seus filhos. 
Mas, como sempre, tivemos o ímpe-
to de ir mais longe. e conseguimos: 
em 2001, ampliamos nosso campo 
de atuação para além dos muros 
de nossas unidades fabris, criando 
projetos e parcerias inéditas que nos 
permitiram contribuir de forma efe-
tiva para a melhoria da educação em 
escolas públicas de todo o país. 

alguns anos depois, estendemos 
nossa participação também à área 
de desenvolvimento social, a fim de 
que mais brasileiros em situação de 
vulnerabilidade tivessem oportuni-
dades de conhecimento, renda e jus-
tiça social. e os resultados são motivo 
de grande orgulho. só nos últimos 13 
anos, nossos projetos educacionais 

beneficiaram cerca de 1,5 milhão de 
alunos em todo o Brasil, oferecendo 
formação continuada a quase 20 mil 
educadores da rede pública de 442 
municípios. os programas de desen-
volvimento social, por sua vez, favo-
receram 490 mil pessoas em 8 esta-
dos do país, desde 2008.

são números animadores, que 
nos incentivam a continuar seguin-
do em frente com esse modelo de 
atuação em rede, engendrado por 
meio de parcerias sólidas entre os 
setores público, privado e a socieda-
de civil organizada. 

a todos que contribuem ou já 
contribuíram para o andamento de 
nossos programas, direta ou indire-
tamente, nosso muito obrigado. os 
resultados mostram que estamos no 
caminho certo e que, juntos, pode-
mos transformar a realidade brasilei-
ra em algo muito melhor. Boa leitura!

Looking to the future
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Nilton Junior,  
Presidente do  

Conselho de 
Curadores

Nilton Junior, 
President of Board 

of trustees

“Crescemos 
muito nas áreas 
de produção 
e vendas, e 
passamos 
a procurar 
maneiras de 
compartilhar 
esse sucesso com 
a sociedade por 
meio da Fundação 
Volkswagen”
”We have grown a lot in the areas 
of production and sales, and we 
are looking for ways to share this 
success with society through the 
Volkswagen Foundation”
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A Fundação 
Volkswagen

Since 1979, the Volkswagen Foundation 
has carried out an important work in Brazil 
to transform society, focusing on Education 
and Social Development, consolidating itself 
as a pioneer in social investment of the au-
tomobile industry in the country. All actions 
of Volkswagen Foundation are planned and 
carried out by partnerships with the public 
and private sectors and organized civil so-
ciety to jointly implement projects that influ-
ence public policies and are sustainable in 
the long term.

 
Mission 
To promote and carry out actions that con-

tribute to the improvement of the quality of pub-

lic education and that foster the social develop-
ment of low-income communities in Brazil.

 
Vision 
To be a reference as a business founda-

tion of the automobile industry by private 
social investment in education projects for 
the continuing education of public school 
educators, offering opportunities to access 
quality education.

 
Values
• Respect
• Sustainability
• Perenniality
• Transparency

Volkswagen Foundation

D
esde 1979, a Fundação 
Volkswagen realiza no Brasil 
um importante trabalho de 
transformação da socieda-
de, com foco em educação e 

desenvolvimento social, consolidan-
do-se como pioneira no investimento 
social da indústria automobilística 
no País. todas as ações da Fundação 
Volkswagen são planejadas e realiza-
das por meio de parcerias com os se-
tores público, privado e a sociedade 
civil organizada para, conjuntamente, 
implementar projetos que influen-
ciem políticas públicas e que sejam 
sustentáveis em longo prazo.

missão Promover e realizar ações 
que contribuam para a melhoria da 

qualidade da educação pública e 
que fomentem o desenvolvimento 
social de comunidades de baixa ren-
da do Brasil.

Visão ser referência como funda-
ção empresarial da indústria auto-
mobilística pelo investimento social 
privado em projetos de educação 
para formação continuada de edu-
cadores da rede pública, oferecendo 
oportunidades de acesso à educa-
ção de qualidade.

Valores
• Respeito
• Sustentabilidade
• Perenidade
• Transparência
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Histórico

Volkswagen Foundation was created 
in Brazil in 1979 with resources sent by 
the German headquarters, following the 
guiding principles of social practices 
aimed at its human capital and the com-
munity in general.

For nearly two decades, the institu-
tion focused its efforts on exclusive ed-
ucation projects for its own factory em-
ployees and their children, in a period 
when it was common for multinational 
corporations to have low-educated em-
ployees in their workforce.

In 2001, the activities of Volkswagen 
Foundation has gained new fields of ac-
tion with the creation of projects and part-
nerships that are even more consistent and 

indispensable to contribute effectively to a 
quality public education.

In 2008, the Social Development pil-
lar was created, bringing together proj-
ects that collaborate to improve commu-
nities in situations of high vulnerability 
located around the business units in the 
country.

Five years later, in 2013, the institu-
tion definitively entered the digital age 
with the challenge of sharing and democ-
ratizing on the internet the knowledge ac-
cumulated in education throughout its tra-
jectory, independently and free of charge.

From 2014, Volkswagen Foundation 
brought the first Public Bidding to select 
a proposal and a partner for the new art 

pro-ject that added to the portfolio. This 
marked a step forward in ways of acting 
and working, establishing strong part-
nerships with organized civil society in a 
transparent and democratic way.

Project Jogo da Vida em Trânsito, won 
the first 100% distance course in 2015 
and was recognized during the current 
year by the National Traffic Department 
(Denatran) as a reference on the subject 
in the country, taking a big step to become 
public policy.

In 2016, the constant search for inno-
vation and improvement of its portfolio 
of projects made Volkswagen Foundation 
open a Public Bidding for restructuring of 
Brincar project, which now focuses on the 

A
Fundação Volkswagen foi 
criada no Brasil em 1979 
com recursos enviados pela 
matriz da empresa alemã, 
seguindo os princípios nor-

teadores de incentivo às práticas so-
ciais voltadas ao seu capital humano 
e à comunidade em geral. 

Por quase duas décadas, a insti-
tuição concentrou esforços em pro-
jetos de educação exclusivos aos 
funcionários da fábrica e seus filhos, 
período no qual era comum que em-
presas multinacionais tivessem em 
seu quadro de funcionários traba-
lhadores com baixa escolaridade.

em 2001, as atividades da  
Fundação Volkswagen ganharam no-
vos campos de atuação com a criação 
de projetos e parcerias inéditas ainda 

mais consistentes e indispensáveis 
para contribuir de forma efetiva com 
uma educação pública de qualidade.

em 2008, foi criado o pilar de-
senvolvimento social, reunindo 
projetos que colaboram para o apri-
moramento das comunidades em 
situação de alta vulnerabilidade lo-
calizadas no entorno das unidades 
de negócio no país.

Cinco anos depois, em 2013, a ins-
tituição entrou definitivamente para 
a era digital com o desafio de com-
partilhar e democratizar na internet 
o conhecimento acumulado em edu-
cação ao longo de sua trajetória, de 
forma livre e gratuita.

a partir de 2014, a Fundação 
Volkswagen trouxe a público o pri-
meiro edital para selecionar uma 

proposta e um parceiro do novo pro-
jeto de arte que somou ao portfólio. 
isso marcou um avanço nos modos 
de agir e trabalhar, estabelecendo 
parcerias sólidas com a sociedade 
civil organizada de forma transpa-
rente e democrática.

o projeto Jogo da Vida em  
trânsito, por sua vez, ganhou em 
2015 o primeiro curso 100% a dis-
tância e foi reconhecido durante o 
ano corrente pelo departamento 
Nacional de trânsito (denatran) 
como referência sobre o tema no 
país, dando um grande passo para 
se tornar política pública.

em 2016, a constante busca por 
inovação e aprimoramento do seu 
portfólio de projetos fez a Fundação 
Volkswagen abrir edital para a rees-

Historic
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truturação do projeto Brincar, que 
agora passa a focar a preparação 
de docentes para questões de aces-
sibilidade e inclusão entre crianças 
de 4 e 5 anos.

Já o aceleração da aprendizagem 
passou a fazer parte do Guia de tec-
nologias do Ministério da educação 
(MeC), que auxilia gestores na esco-
lha de materiais de qualidade para 
uso em escolas públicas brasileiras. 
além de manter a parceria com o 
Cenpec, o programa uniu forças com 
o instituto ayrton senna para reduzir 
a defasagem idade-série em escolas 
do Pará e do Piauí. Com isso, o proje-
to passou a contar com duas meto-
dologias distintas em 2016.

Vários avanços e conquistas 
também marcaram o último ano. 

a começar pelos lançamentos do 
game Refresca Cuca, que auxilia na 
aprendizagem da Matemática, e do 
aplicativo trilha Cultural, que ajuda 
o usuário a conhecer elementos do 
patrimônio histórico e cultural bra-
sileiro por meio do celular ou tablet, 
servindo de ferramenta para o proje-
to aprendendo com arte. 

outra novidade foi a criação 
do Guia de Mediação de leitura  
acessível e inclusiva, de autoria da 
osCiP Mais diferenças, cujo con-
teúdo pode ser acessado por meio 
da Plataforma do letramento em 
versão digital e audiovisual. 

essa publicação inaugura o com-
promisso da Fundação Volkswagen 
em incorporar em seus projetos, de 
forma transversal, a acessibilidade 

e a inclusão. afinal, os desafios para 
a formação leitora das pessoas com 
deficiência, ainda que o país conte 
com um marco legal avançado, per-
manecem grandes.

além de oferecer o guia e mate-
riais pedagógicos completos dos 
projetos entre na Roda, Brincar,  
aceleração da aprendizagem e 
aprendendo com arte, a Plataforma 
do letramento foi contemplada em 
2016 com o 1º Prêmio iPl – Retratos 
da leitura, concedido pelo instituto 
Pró-livro na categoria Mídia. Mas a 
maior gratificação para a Fundação 
Volkswagen continua sendo a cer-
teza de estar contribuindo para que 
mais brasileiros possam ter um fu-
turo melhor, com oportunidades de 
conhecimento e justiça social. 

preparation of teachers for issues of acces-
sibility and inclusion among children of 4 
and 5 years .

Aceleração da Aprendizagem has be-
come part of the Ministry of Education’s 
Guide to Technologies (MEC), which as-
sists managers in the choice of quality ma-
terials for use in Brazilian public schools. 
In addition to maintaining the partner-
ship with Cenpec, the program joined for-
ces with Ayrton Senna Institute to reduce 
the age-grade gap in schools in Pará and 
Piauí. This way, the project started to 
count on two different methodologies in 
2016.

Several advances and achievements 
have also marked the last year. Beginning 

with the launch of the game Refresca Cuca, 
which helps in the learning of Mathemat-
ics, and the application Trilha Cultural, 
which helps the user to know ele ments of 
Brazilian historical and cultural heritage 
through the cell phone or tablet, serving as 
a tool for the project Aprendendo com Arte.

Another novelty was the creation of the 
Guia de Mediação de Leitura Acessível 
e Inclusiva, by OSCIP Mais Diferenças, 
whose contents can be accessed through 
the Plataforma do Letramento in digital 
and audiovisual version.

This publication inaugurates the com-
mitment of the Volkswagen Foundation to 
incorporate accessibility and inclusion 
across its projects. After all, the challen-

ges on reading education of people with 
disabilities, even if the country has an ad-
vanced legal framework, remain large.

In addition to offering the guide and 
complete pedagogical materials of the 
projects Entre na Roda, Brincar, Acele-
ração da Aprendizagem and Aprendendo 
com Arte, the Plataforma do Letramento 
was contemplated in 2016 with the 1st 
IPL Prize – Portraits of Reading, grant-
ed by Instituto Pró-Livro (Pro-Book In-
stitute) in the Media category. But the 
biggest gra tification for the Volkswagen 
Foundation remains the certainty that it 
is contributing so that more Brazilians 
can have a better future, with opportuni-
ties for knowledge and social justice.
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Plataforma do 

Letramento é 

congratulada pelo 

Instituto Pró-Livro 

com o 1º Prêmio IPL – 

Retratos da Leitura, na 

categoria Mídia.

Plataforma do Letramento 

is congratulated by 

Instituto Pró-Livro with 

the 1st IPL - Portraits of 

Reading Award, in the 

Media category.

Entre na Roda passa a oferecer formação híbrida (que mescla encontros presenciais com curso a distância) em dois municípios paulistas: Boituva e São Bernardo  do Campo, beneficiando 44 instituições só nestas cidades.
Entre na Roda now offers hybrid training (which combines face-to-face meetings with distance education), in two cities in Sao Paulo: Boituva and Sao Bernardo do Campo, benefiting 44 institutions in these cities.

Uma nova fase do projeto Costurando 
o Futuro é implementada na região 
do ABCD paulista, em parceria com a 
Aliança Empreendedora e a Rede Asta, 
beneficiando 80 pessoas.
A new phase of Costurando o Futuro project 
is implemented in the ABCD region of Sao 
Paulo, in partnership with the Aliança 
Empreendedora and Rede Asta, benefiting 
80 people.

Projeto Brincar é reestruturado para 

atender questões de acessibilidade e 

inclusão entre crianças de 4 e 5 anos. 

A nova fase será implementada em 

parceria com a OSCIP Mais Diferenças. 

Project Brincar is restructured to attend 

accessibility and inclusion issues among 

4 and 5 year olds. The new phase will be 

implemented in partnership with OSCIP 

Mais Diferenças.

Aprendendo com a Arte firma parcerias com as 

cidades de Diadema e Carapicuíba para oferecer 

cursos semipresenciais a 120 professores da 

Educação Básica nos dois municípios.

Aprendendo com Arte partners with the cities 

of Diadema and Carapicuíba to offer semi-

presential courses to 120 Basic Education 

teachers in both municipalities.

Concurso Volkswagen na 
Comunidade bate recorde 

de inscrições, com 790 
projetos indicados, 11,7% a 

mais do que no ano anterior.

Volkswagen na Comunidade 

competition breaks record of 

registrations, with 790 projects 

indicated, 11.7% more than the 

previous year.

Lançamento do game 

Refresca Cuca, que 

auxilia na aprendizagem 

da matemática, 

desenvolvido em parceria 

com a Virgo Games, e do 

aplicativo Trilha Cultural, 

que ajuda o usuário a 

conhecer elementos do 

patrimônio brasileiro por 

meio do celular ou tablet.

Launching of the game 

Refresca Cuca, which 

helps in the learning of 

mathematics, developed 

in partnership with Virgo 

Games, and the application 

Trilha Cultural, which helps 

the user to know elements 

of Brazilian heritage through 

the cell phone or tablet.

Fundação Volkswagen lança o Guia de Mediação de Leitura Acessível e Inclusiva, de autoria da OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) Mais Diferenças, com versões em papel, digital e audiovisual para que profissionais com e sem deficiência tenham acesso ao mesmo conteúdo por meio da Plataforma do Letramento.
Volkswagen Foundation launches the Guide for Mediation of Readability and Inclusion, authored by OSCIP (Civil Society Organization of Public Interest) Mais Diferenças, with paper, digital and audiovisual versions so that professionals with and without disabilities have access to the same content by the Plataforma do Letramento.
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Pró-educar Brasil concede 45 novas bolsas de estudo em nível universitário a professores da região de Fortaleza (CE), totalizando 80 bolsas de estudos em andamento.Pró-educar Brasil grants 45 new scholarships at university level to teachers from the region of Fortaleza (CE), totaling 80 scholarships in progress.

Fundação Volkswagen 
renova parceria com 
o Instituto Baccarelli, 
que completou 20 
anos e conquistou 
o Grande Prêmio 
Concerto 2016.
Volkswagen Foundation 

renews partnership with 

the Baccarelli Institute, 

which celebrated its 20th 

anniversary and won the 

2016 Concerto Grand Prix.

Fundação Volkswagen firma 
parceria com o Instituto Ayrton 
Senna para reduzir a defasagem 
idade-série em escolas municipais de Teresina (PI) e Santarém (PA) 
por meio do projeto Aceleração da Aprendizagem. A parceria com o 
Cenpec, por sua vez, foi mantida em outras quatro localidades: 
Sinop (MT), Sorriso (MT), Lauro 
de Freitas (BA) e Dias D’Avila (BA). Com isso, o programa passou a 
contar com duas metodologias 
distintas em 2016.
Volkswagen Foundation signs a 
partnership with Ayrton Senna 
Institute to reduce the age-grade gap 
in municipal schools in Teresina (PI) 
and Santarém (PA) through the project  
Aceleração da Aprendizagem. The 
partnership with Cenpec, in turn, was 
maintained in four other locations: 
Sinop (MT), Sorriso (MT), Lauro de 
Freitas (BA) and Dias D’Avila (BA). With 
this, the program started to have two 
different methodologies in 2016.

Atuação

Volkswagen Foundation offers ten proj-
ects, seven of which are Educational and 
three of Social Development. Through 
its educational programs, the institution 
has already benefited 1,505,505 students 
throughout Brazil in the last 13 years, un-
til 2016, and provided ongoing training 
to 19,557 public school educators in 442 
Brazilian cities in 18 states. The Social De-
velopment projects, in turn, have already 
favored 490,395 people and 3,261 institu-
tions, in 8 states of the country, since 2008.

Only in 2016, in the Education Pillar, 
757 educators and 67,621 students were 
attended in 13 municipalities in 7 Brazilian 

states. However, the Social Development 
Pillar directly benefited 455,753 people 
and 525 institutions in 11 cities in 4 states.

Volkswagen Foundation establishes 
partnerships with civil society organizations 
that are holders of educational and social 
technologies, capable of disseminating their 
learning through practice, from projects for 
continuing education and qualification. 

Based on this work model, it is possible 
to establish a network of partners commit-
ted to positive social transformation in the 
places where the projects are executed, in-
dependently of the pillars of action (Educa-
tion and Social Development).

A
Fundação Volkswagen ofe-
rece dez projetos, sendo 
sete educacionais e três 
de desenvolvimento so-
cial. apenas por meio de 

seus programas educacionais, a ins-
tituição já beneficiou nos últimos 13 
anos, até 2016, 1.505.505 alunos em 
todo Brasil e ofereceu formação con-
tinuada a 19.557 educadores da rede 
pública de 442 cidades brasileiras de 
18 estados. os projetos de desen-
volvimento social, por sua vez, já 
favoreceram 490.395 pessoas e 3.261 
instituições, em 8 estados do país, 
desde 2008.

só em 2016, no Pilar educação, 
foram atendidos 757 educadores 
e 67.621 alunos em 13 municípios 
de 7 estados brasileiros. Já no pilar  

desenvolvimento social foram be-
neficiadas diretamente 455.753 pes-
soas e 525 instituições em 11 cidades 
de 4 estados.

a Fundação Volkswagen estabe-
lece parcerias com organizações da 
sociedade civil que são detentoras 
de tecnologias educacionais e so-
ciais, capazes de disseminar seus 
aprendizados por meio da prática, 
a partir de projetos para formação 
continuada e qualificação. Com 
base neste modelo de trabalho, é 
possível estabelecer uma rede de 
parceiros comprometidos com a 
transformação social positiva nas 
localidades onde são executados 
os projetos, independentemente 
dos pilares de atuação (educação e  
desenvolvimento social).
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Onde estamos

In its consolidated history of action, 
Volkswagen Foundation has already served 
21 Brazilian states in the Education and 
Social Development pillars. They are: Ala-
goas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Mara-
nhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte , Rio Grande do Sul, Sao 
Paulo and Sergipe. 

The implementation of the entity’s proj-
ects in the municipalities is done after 
analysis, public biddings and evaluation 

of educational and social indicators of the 
locations. Projects are executed through 
technical cooperation agreements, creating 
links between the training organizations 
and the local public power. In this way, it 
provides favorable networks that stimulate 
the transfer of technologies.

E
m seu histórico consolida-
do de atuação, a Fundação 
Volkswagen já atendeu 21 
estados brasileiros nos pila-
res educação e desenvolvi-

mento social. são eles: alagoas, ama-
pá, amazonas, Bahia, Ceará, distrito 
Federal, espírito santo, Maranhão, 

Mato Grosso, Mato Grosso do sul, Mi-
nas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do sul, 
são Paulo e sergipe.  a implemen-
tação dos projetos da entidade nos 
municípios é feita após análise, edi-
tais e avaliação de indicadores edu-

cacionais e sociais das localidades. 
os projetos são executados por meio 
de convênios de cooperação técnica, 
criando vínculos entre as organiza-
ções formadoras e o poder público 
local. desse modo, propicia redes de 
trabalho favoráveis, que estimulam a 
transferência de tecnologias.

Projetos são implementados após análise, 
editais e avaliação de indicadores 

educacionais e sociais das cidades
Projects are implemented after analysis, 

public bidding and evaluation of educational 
and social indicators of cities.

Where we are
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Os projetos 
e seus 
pilares

Volkswagen Foundation’s strategy is based 
on two pillars: Education, with seven projects, 
and Social Development, with three projects

EDUCATION
• Plataforma do Letramento 
• Aceleração da Aprendizagem
• Brincar
• Entre na Roda
• Aprendendo com Arte
• Jogo da Vida em Trânsito
•  Pró-Educar Brasil 

SOCIAL DEVELOPMENT
• Costurando o Futuro
• Instituto Baccarelli
• Volkswagen na Comunidade 

Projects and their pillars

A estratégia de atuação da Fundação Volkswagen 
baseia-se em dois pilares: Educação, com sete 
projetos, e Desenvolvimento social, com três

PRoJETos
EDuCAÇÃo
• Plataforma do Letramento 
• Aceleração da Aprendizagem
• Brincar
• Entre na Roda
• Aprendendo com Arte
• Jogo da Vida em Trânsito
• Pró-Educar Brasil

DEsENVoLVimENTo soCiAL
• Costurando o Futuro
• Instituto Baccarelli
• Volkswagen na Comunidade



Ao todo, são  
10 projetos 

com foco em 
desenvolvimento 
social e educação
In all, there are 10 projects focused 

on social development and education
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Pilar Educação

In the Education pillar, the projects 
focused on the ongoing training of teach-
ers and managers of public schools, as 
well as technicians from the Education 
departments, are gathered. There are 
seven programs that integrate this pillar: 
Plataforma do Letramento, Aceleração da 
Aprendizagem, Brincar, Entre na Roda, 
Aprendendo com Arte, Jogo da Vida em 
Trânsito, Pró-Educar Brasil.

The involvement of several instances 
of public management systems allows the 
projects to be executed with the full sup-
port of the Municipal or State Secretariats 
of Education, facilitating the assimilation 
and incorporation of the new practices in 

the school to public educational policies.
In some projects, such as Aceleração 

da Aprendizagem, the work model adopted 
– the result of partnerships with the Cen-
ter for Research in Education, Culture and 
Community Action (Cenpec) and Ayrton 
Senna Institute – enables regional knowl-
edge and experiences to be shared. At 
the same time, the nearest cities promote 
exchanges of actions among themselves, 
which allows doubts or difficulties on the 
implementation of the methodology to be 
solved together.

To further disseminate these and other 
contents, fully distance workshops were 
offered by Plataforma do Letramento 

(www.plataformadoletramento.org.br), a vir-
tual learning environment, democratic and 
collaborative, through which educators and 
those interested in literacy and literacy issues 
could meet to deepen their knowledge. 

The content available on the portal was 
linked to the pedagogical principles worked 
on in four other projects developed by the 
Volkswagen Foundation:  Aprendendo com 
Arte,  Aceleração da Aprendizagem, Entre 
na Roda e Brincar.

It is estimated that, over the last 13 
years, projects in the Education pillar 
have benefited more than 1.5 million 
public school students in 442 cities across 
18 Brazilian states.

N
o pilar educação, estão 
reunidos os projetos com 
foco na formação conti-
nuada de professores e 
gestores de escolas pú-

blicas, além de técnicos das se-
cretarias de educação. são sete os 
programas que integram este pi-
lar: aceleração da aprendizagem, 
aprendendo com arte, Brincar,  
entre na Roda, Plataforma do  
letramento, Jogo da Vida em  
trânsito e Pró-educar Brasil.

o envolvimento de diversas ins-
tâncias dos sistemas de gestão pú-
blica permite que os projetos sejam 
executados com o total apoio das 
secretarias – municipais ou esta-
duais – de educação, facilitando a 
assimilação e incorporação das no-

vas práticas na escola às políticas 
públicas educacionais.

em alguns projetos, como o ace-
leração da aprendizagem, o modelo 
de trabalho adotado – fruto de par-
cerias com o Centro de estudos e  
Pesquisas em educação, Cultura e ação  
Comunitária (Cenpec) e o instituto  
ayrton senna – possibilita que o co-
nhecimento e as experiências regionais 
sejam compartilhados. ao mesmo tem-
po, os municípios mais próximos pro-
movem intercâmbio de ações entre si, 
o que permite que dúvidas ou dificul-
dades sobre a implantação da metodo-
logia sejam resolvidas em conjunto.

Para disseminar ainda mais esses 
e outros conteúdos, oficinas total-
mente a distância foram oferecidas 
pela Plataforma do letramento 

(www.plataformadoletramento.org.br), 
ambiente virtual de aprendizagem, 
democrático e colaborativo, pelo 
qual educadores e interessados nos 
temas alfabetização e letramento 
puderam se encontrar para apro-
fundar seus conhecimentos. o con-
teúdo disponível no portal foi vin-
culado aos princípios pedagógicos 
trabalhados em outros quatro pro-
jetos desenvolvidos pela Fundação 
Volkswagen: aprendendo com arte,  
aceleração da aprendizagem, entre 
na Roda e Brincar.

estima-se que, ao longo dos úl-
timos 13 anos, os projetos do pilar 
educação tenham beneficiado mais 
de 1,5 milhão de alunos da rede pú-
blica de ensino em 442 cidades espa-
lhadas por 18 estados do Brasil.

Education Pillar
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NUMBERS: EDUCATION PILLAR
    Attendances 2003-2016  Only 2016
Students / Indirect beneficiaries  1,505,505   67,621
Educators    19,557    757
Schools and institutions   5,985    266
States     18    7
Cities     442    13

 NÚmERos: PiLAR EDuCAÇÃo
 Atendimentos 2003-2016 somente 2016
Alunos/beneficiários indiretos 1.505.505 67.621
Educadores 19.557 757
Escolas e instituições 5.985 266
Estados 18 7
Municípios 442 13

Os projetos são executados com 
total apoio de secretarias de 
Educação municipais e estaduais
The projects are executed with the 
full support of municipal and state 
Education secretariats
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Pilar
Desenvolvimento Social

The Social Development Pillar adds 
projects with direct social action, benefiting 
annually thousands of Brazilians living in 
low-income communities around the busi-
ness units of Volkswagen do Brasil. This 
strand was created in 2008 based on inter-
nal demands of Volkswagen do Brasil with 
materials disposal and by the growing num-
ber of employees engaged in social causes 
that came to Volkswagen Foundation to re-
quest support and resources.

To meet these needs, three projects were 
created. One of them had been developed 
since 2000 in the form of sponsorship of the 

Baccarelli Institute, a non-profit civil soci-
ety organization that has been working for 
20 years in Heliopolis community in Sao 
Paulo, offering social and cultural pro-
grams and musical training to children and 
youth in situations of social vulnerability.

The second project to be included in the 
Social Development pillar in 2008 was the 
Volkswagen na Comunidade social projects 
contest, which offers cash prizes for the best 
initiatives of entities registered by employees 
who perform some form of voluntary work in 
non-profit civil society organizations.

The last program that became part of 

the pillar was Costurando o Futuro. Cre-
ated in 2009, the project works on the three 
main foundations of sustainable develop-
ment: social, economic and environmental. 
Through it, the automaker donates uni-
forms used by employees and automotive 
fabric samples to be transformed into con-
sumer products such as bags and aprons, 
generating work and business opportuni-
ties for those who live around the factories 
of Volkswagen do Brasil.

Since its creation 9 years ago, the 
Social Development pillar benefited more 
than 490,000 people in 8 Brazilian states.

O
pilar desenvolvimento so-
cial agrega projetos com 
ação social direta, bene-
ficiando anualmente mi-
lhares de brasileiros que 

vivem em comunidades de baixa 
renda no entorno das unidades de 
negócios da Volkswagen do Brasil. 
essa vertente foi criada em 2008 
a partir de demandas internas da 
Volkswagen do Brasil com descarte 
de materiais e pelo crescente nú-
mero de funcionários engajados 
em causas sociais que procuravam 
a Fundação Volkswagen para pedir 
apoio e recursos.

Para atender a essas necessida-
des, foram criados três projetos. Um 
deles já vinha sendo desenvolvido 

desde 2000 na forma de patrocínio 
ao instituto Baccarelli, organização 
da sociedade civil sem fins lucrati-
vos que atua há 20 anos dentro da 
comunidade Heliópolis, em são 
Paulo, oferecendo programas so-
cioculturais e formação musical a 
crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade social.

o segundo projeto a integrar o 
pilar desenvolvimento social, em 
2008, foi o concurso de projetos so-
ciais Volkswagen na Comunidade, 
que oferece prêmios em dinheiro 
para as melhores iniciativas de enti-
dades inscritas por funcionários que 
desempenham alguma forma de tra-
balho voluntário em organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos. 

o último programa que passou a 
fazer parte do pilar foi o Costurando 
o Futuro. Criado em 2009, o proje-
to atua nos três grandes alicerces 
do desenvolvimento sustentável: 
social, econômico e ambiental. Por 
meio dele, a montadora doa uni-
formes usados por funcionários e 
amostras de tecidos automotivos 
para que sejam transformados em 
produtos de consumo, como bolsas 
e aventais, gerando oportunida-
des de trabalho e negócios a quem 
mora no entorno das fábricas da 
Volkswagen do Brasil.

desde a sua criação, há 9 anos, o 
pilar desenvolvimento social bene-
ficiou mais de 490 mil pessoas em  
8  estados brasileiros. 

Social Development Pillar
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NUMBERS: SOCIAL DEVELOPMENT PILLAR
   2008-2016 Service   Only 2016
Direct beneficiaries   490,395    455,753
Institutions   3,261    525
States    8    4
Municipalities   29    11

 NÚmERos: PiLAR DEsENVoLVimENTo soCiAL
 Atendimentos 2008-2016 somente 2016
Beneficiários diretos 490.395 455.753
Instituições 3.261 525
Estados 8 4
Municípios 29 11

Projetos beneficiam  milhares 
de brasileiros que vivem em 
comunidades de baixa renda próximas 
às unidades da Volkswagen do Brasil
Projects benefit thousands of 
Brazilians living in low-income 
communities near the units of 
Volkswagen do Brasil
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Plataforma do 
Letramento

In partnership with Cenpec – Cen-
ter for Studies and Research in Educa-
tion, Culture and Community Action, 
Volkswagen Foundation developed in 
2013 the Plataforma do Letramento 
(www.plataformadoletramento.org.br), 
a virtual learning environment, demo-
cratic and collaborative, through which 
educators and those interested in litera-
cy can meet to deepen their knowledge.

In a short time, this area became a 
reference among teachers, managers and 

other professionals in the area for the 
reflection, formation, dissemination and 
production of knowledge about teaching 
reading and writing. So that in 2016, the 
tool registered 15,202 new registrations 
– representing a 106.32% increase in the 
number of users in only 12 months.

One of the reasons for the significant 
growth was the availability, in 2015, of 
100% distance learning courses, which 
helped to extend access to information 
to educators from cities far from major 

E
m parceria com o Cenpec – 
Centro de estudos e Pesqui-
sas em educação, Cultura e 
ação Comunitária, a Funda-
ção Volkswagen desenvolveu 

em 2013 a Plataforma do letramento 
(www.plataformadoletramento.org.br), 
um ambiente virtual de aprendiza-
gem, democrático e colaborativo, 
pelo qual educadores e interessados 
nos temas alfabetização e letramen-
to podem se encontrar para aprofun-
dar seus conhecimentos.

em pouco tempo, o espaço se 
tornou referência entre professo-
res, gestores e demais profissionais 
da área para a reflexão, formação, 
disseminação e produção de conhe-
cimento sobre o ensino da leitura e 

da escrita. tanto que, em 2016, a 
ferramenta registrou 15.202 novos 
cadastros – o que representa um 
aumento de 106,32% no número de 
usuários em apenas 12 meses. 

Um dos motivos para o cresci-
mento expressivo foi a disponibili-
zação, em 2015, de cursos media-
dos 100% a distância, que ajudaram 
a estender o acesso à informação a 
educadores de cidades distantes 
das grandes capitais, em todos os 
estados brasileiros.

Para contribuir ainda mais com a 
democratização do acesso ao livro 
e à leitura para todos, a Fundação 
Volkswagen criou em 2016 o Guia 
de Mediação de leitura acessível e 
inclusiva, de autoria da osCiP Mais 



• Desde 2013, 31.933 
educadores se 
cadastraram na Plataforma 
do Letramento, sendo 
15.202 só em 2016 (um 
crescimento de 106,32% 
em apenas 12 meses).

Results
• Since 2013, 31,933 
educators have enrolled 
in the Plataforma do 
Letramento, of which  
only 15,202 in 2016 (a 
growth of 106.32% in  
just 12 months).

Abordagens
do letramento 
na plataforma
Pedagógica
Discute a alfabetização e 
o ensino da leitura e da 
escrita na escola.

Política
Estimula o debate 
sobre políticas públicas 
relacionadas ao  
letramento e à formação  
de leitores no Brasil.

Cultural
Considera as práticas de 
leitura e escrita, dentro 
e fora da escola, como 
expressões da cultura.

Digital
Reflete sobre as novas 
práticas de letramento 
originadas pela cultura 
letrada digital e propõe  
seu uso no próprio 
ambiente digital.

R
E
SU

L
TA

D
O
S

Approaches to literacy  
in the platform:
 
Pedagogical
Discusses literacy and teaching 
reading and writing in school.
 
Policy
It stimulates the debate on 
public policies related to
Literacy and the training of 
readers in Brazil.
 
Cultural
It considers the practices of 
reading and writing, inside and 
outside school, as expressions 
of culture.
 
Digital
It reflects on the new literacy 
practices originated by the 
digital literate culture and 
proposes its use in the digital 
environment itself.
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capitals in all Brazilian states.
To further contribute to the democra-

tization of access to books and reading 
for all, Volkswagen Foundation created 
in 2016 the Guia de Mediação de Lei-
tura Acessível e Inclusiva, authored by 
OSCIP Mais Diferenças. The manual is 
available in Plataforma do Letramento 
in two versions: a digital and an audiovi-
sual, which makes use of resources such 
as audio description, narration, subtitles 
and window of pounds for professionals 
with and without disabilities have access 
to the same material.

This publication inaugurates the 
commitment of Volkswagen Foundation 
to incorporate accessibility and inclu-
sion across its projects. After all, the 
challenges to the reading education of 
people with disabilities, even if the coun-
try has an advanced legal framework, re-
main large. Barriers to access to areas, 
services, materials, content, communica-

tion and information, which in general 
do not have accessibility resources, limit 
access to knowledge and social partic-
ipation.

In addition to training actions, the 
portal offers the mediated course in 
Teaching Practice and a section of games 
for the teacher to use with students in-
side or outside classrooms, facilitating 
literacy in a playful and creative way. It 
also provides space for the organization 
of mediated forums for discussion and 
sharing of educational activities, arti-
cles, news and multimedia content, in-
cluding users from other countries, such 
as Germany, the United States, Portugal, 
India, Angola and Spain.

The content of Plataforma do Letra-
mento is prepared by a multidisciplinary 
team supported by recognized experts in 
the field of knowledge. The adoption of 
these premises for the production of con-
tent that feeds the portal weekly rever-

berated in the conquest, in December, of 
the IPL - Portraits of Reading in the Me-
dia category. Idealized by the Instituto 
Instituto Pró-Livro (Pro-Book Institute), 
IPL, in partnership with Abrelivros, the 
Brazilian Chamber of Books (CBL) and 
the National Book Publishers’ Union 
(Snel), the award was held for the first 
time in 2016 and included different Bra-
zilian projects to encourage reading.

Although directed primarily to man-
agers and educators, Plataforma do 
Letramento can also be accessed by the 
public interested in the subject of educa-
tion, social work or even the education 
of children in the home.

It is also possible to access, through 
the portal, complete pedagogical ma-
terials of other programs developed by 
Foundation Volkswagen, such as pro- 
jects: Brincar, Aceleração da Apren-
dizagem, Entre na Roda e Aprendendo 
com Arte.

diferenças. o manual está disponí-
vel na Plataforma do letramento 
em duas versões: uma digital e outra 
audiovisual, que lança mão de recur-
sos como audiodescrição, narração, 
legenda e janela de libras para que 
profissionais com e sem deficiência 
tenham acesso ao mesmo material. 

essa publicação inaugura o com-
promisso da Fundação Volkswagen 
em incorporar em seus projetos, de 
forma transversal, a acessibilidade 
e a inclusão. afinal, os desafios para 
a formação leitora das pessoas com 
deficiência, ainda que o país con-
te com um marco legal avançado, 
permanecem grandes. Barreiras de 
acesso a espaços, serviços, mate-
riais, conteúdos, comunicação e in-
formação, que em geral não contam 
com recursos de acessibilidade, li-
mitam o acesso ao conhecimento e 
à participação social. 

além de ações formativas, o 

portal oferece o curso mediado 
letramento na Prática docente e 
uma seção de jogos para o profes-
sor utilizar com os alunos dentro 
ou fora das salas de aula, facilitan-
do o letramento de forma lúdica e 
criativa. também proporciona es-
paço para a organização de fóruns 
mediados de debate e comparti-
lhamento de atividades educati-
vas, artigos, notícias e conteúdos 
multimídia, atingindo, inclusive, 
usuários de outros países, como 
alemanha, estados Unidos, Portu-
gal, Índia, angola e espanha. 

o conteúdo da Plataforma do 
letramento é elaborado por uma 
equipe multidisciplinar apoiada 
por especialistas reconhecidos na 
área de conhecimento. a adoção 
dessas premissas para a produção 
do conteúdo que alimenta o portal 
semanalmente reverberou na con-
quista, em dezembro, do prêmio iPl –  

Retratos da leitura, na categoria 
Mídia. idealizado pelo instituto  
Pró-livro (iPl) em parceria com a 
abrelivros, a Câmara Brasileira do  
livro (CBl) e o sindicato Nacional 
dos editores de livros (snel), o prê-
mio foi realizado pela primeira vez em 
2016 e contemplou diferentes proje-
tos brasileiros de incentivo à leitura. 

apesar de ser direcionada princi-
palmente aos gestores e aos educa-
dores, a Plataforma do letramento 
também pode ser acessada pelo 
público interessado no tema edu-
cação, para trabalhos sociais ou 
mesmo para a educação dos filhos 
dentro de casa. 

também é possível acessar, por 
meio do portal, materiais pedagó-
gicos completos de outros progra-
mas desenvolvidos pela Fundação  
Volkswagen, como os projetos Brincar, 
aceleração da aprendizagem, entre na 
Roda e aprendendo com arte. 
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Com quem?
Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.
a Plataforma do letramento também se destina a ser um espaço com opções de educação a distância (ead) e 
materiais de apoio para a formação dos participantes dos projetos aceleração da aprendizagem, entre na Roda e 
aprendendo com arte. a produção de conhecimento acumulada ao longo dos mais de dez anos de parceria entre 
a Fundação Volkswagen e o Cenpec está disponível na plataforma, de forma aberta e gratuita.

DATAShEET
What are the goals?
• To democratize and disseminate the knowledge accu-
mulated in the execution of the educational projects of 
Volkswagen Foundation.
• To install and / or strengthen the culture of continuing 
education of education professionals and follow-up of 
school practices.
• Create an environment of collective content produc-
tion and literacy debate.
• Provide training in a virtual environment, reducing 
geographic distances and extending the reach of cur-
rent educational projects of Volkswagen Foundation.
• Promote the exchange of good management practices 
on literacy, enabling cooperation in the definition of 
public educational policies.

For whom?
Teachers of Basic Education, pedagogical coordinators, 
directors, technicians of the secretariats of education, as 
well as other professionals who work to guarantee access 
to the universe of writing.
 
With whom?
Cenpec – Center for Studies and Research in Education, 
Culture and Community Action. Plataforma do Letra-
mento is also intended to be a space with distance educa-
tion options and support materials for the training of par-
ticipants in the Aceleração da Aprendizagem, Entre na 
Roda and Aprendendo com Arte projects. The production 
of knowledge accumulated over more than ten years of 
partnership between Volkswagen Foundation and Cenpec 
is available on the platform, openly and free of charge.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Democratizar e disseminar o conhecimento acumulado na execução dos projetos educacionais da  
Fundação Volkswagen.
• Instalar e/ou fortalecer a cultura de formação continuada dos profissionais de educação e de 
acompanhamento das práticas escolares.
• Criar um ambiente de produção coletiva de conteúdo e debate sobre letramento.
• Oferecer formação em ambiente virtual, diminuindo as distâncias geográficas e ampliando o alcance 
dos atuais projetos educacionais da Fundação Volkswagen.
• Promover intercâmbio de boas práticas de gestão acerca do letramento, possibilitando cooperação na 
definição de políticas públicas educacionais.

Para quem?
Professores da educação Básica, coordenadores pedagógicos, diretores, técnicos das secretarias de educação, 
bem como demais profissionais que atuam na garantia do acesso ao universo da escrita. 

Além de ações 
formativas, o portal 
oferece uma seção 
de jogos para o 
professor utilizar  
com os alunos  
dentro ou fora  
das salas de aula
In addition to training 
actions, the portal 
offers an area 
of games for the 
teacher to use with 
students in or out of 
classrooms
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Aceleração da 
Aprendizagem

Access to public education in the coun-
try has increased in the last decades, but 
problems such as grade repetition, school 
dropout and age-grade distortion persist 
in education systems and reveal an alarm-
ing reality regarding the actual learning of 
students in classroom. 

In 2016, the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development 
(OECD) released an international ranking 
of school performance that places Brazil 
among the eight countries that have stu-

dents with the lowest proficiency in math, 
science and reading.

Besides the poor performance, there is 
the aggravating of the age-series distor-
tion. The latest statistics collected by Inep 
(National Institute of Educational Studies 
and Research Anísio Teixeira) on the sub-
ject indicate that about a quarter of pri-
mary school students in public schools are 
two or more years behind in their studies.

This delay in schooling helps the stu-
dent to lose interest in studies and to drop 

O
acesso à educação pú-
blica no País aumentou 
nas últimas décadas, mas 
problemas como repe-
tência, evasão escolar e 

distorção idade-série persistem 
nos sistemas de ensino e revelam 
uma realidade alarmante no que 
diz respeito ao aproveitamento 
dos alunos em sala de aula. em 
2016, a oCde (organização para 
a Cooperação e desenvolvimento 
econômico) divulgou um ranking 
internacional de rendimento es-
colar que coloca o Brasil entre os 
oito países que têm alunos com 
pior proficiência em matemática, 
ciências e leitura.

além do baixo rendimento, há o 
agravante da distorção idade-série. 
as últimas estatísticas levantadas 
pelo inep (instituto Nacional de 
estudos e Pesquisas educacionais 
anísio teixeira) sobre o tema apon-
tam que cerca de um quarto dos 
alunos do ensino Fundamental na 
rede pública está dois ou mais anos 
atrasado em seus estudos. 

esse atraso escolar contribui para 
que o aluno perca o interese pelos 
estudos e abandone a escola. Para 
garantir um futuro de sucesso para 
essas crianças, é necessário que, 
desde os primeiros anos do ensino 
Fundamental, elas tenham acesso a 
uma educação de qualidade.



Soluções
Para reduzir a defasagem 
idade-série nas redes municiais 
de ensino de Teresina (PI) 
e Santarém (PA), o projeto 
Aceleração da Aprendizagem 
implementou em 2016 
três soluções educacionais 
desenvolvidas pelo Instituto 
Ayrton Senna. São elas:

Se Liga – alfabetiza crianças 
do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental que ainda não 
aprenderam a ler e escrever. 
Alunos são alocados em 
classes específicas e, ao 
serem alfabetizados, podem 
retornar às turmas regulares 
ou frequentar o Acelera Brasil.

Acelera Brasil – também 
é voltado aos alunos do 3º ao 
5º ano do Ensino Fundamental, 
e combate os baixos níveis 
de aprendizagem de crianças 
nessa faixa escolar. Alunos 
são alocados em classes 
específicas e podem recuperar 
até dois anos perdidos,  
para assim voltarem às  
turmas regulares.

Fórmula da Vitória – é 
voltado a jovens do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental, 
defasados em alfabetização 
ou que apresentam 
dificuldade parcial ou total 
das habilidades de leitura, 
escrita e matemática.

Em classes reduzidas, 
alunos têm as suas  

dificuldades tratadas 
de forma individual

In reduced classes, students have their  
difficulties dealt with individually

Solutions
On the purpose of reducing the 
age-grade gap in the Teresina (PI) 
and Santarém (PA) city education 
networks, project Aceleração da 
Aprendizagem implemented in 2016 
three educational solutions developed 
by Ayrton Senna Institute. They are:

Se Liga - to teach children from 
grades 3 to 5 of Elementary School, 
who are still illiterate, to read 
and write. Students are allocated 
to specific classes and, after 
becoming literate, they’ll return to 
regular classes or attend Acelera 
Brasil project.

Acelera Brasil  - is also aimed 
at students in grades 3 to 5 of 
elementary school, and focuses on 
low levels of learning of children 
in this school range. Students are 
allocated to specific classes and 
can recover up to two lost years, 
so that they are able to return to 
regular classes.

Fórmula da Vitória - is aimed at 
youngsters from the 6th to the 9th 
year of elementary school, who are 
either lagged in literacy or who have 
partial or total difficulties in reading, 
writing and mathematics.
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out of school. To ensure a successful future 
for these children, they must have access to 
quality Education from the earliest years 
of primary schooling.

It was with this objective in focus 
that Volkswagen Foundation created the 
Acele ração da Aprendizagem project, which 
directs recurrent grade repetition students 
from Elementary School to a class with a re-
duced number of students, where their learn-
ing difficulties can be worked on individually.

These spaces are formed by heteroge-
neous groups of children, with ages, inter-
ests, acquisitions and different school tra-
jectories. Reinforcement classes are also 
offered in the out-of-school hours for those 
with literacy difficulties. At the end of two 
years, it is expected that the students at-
tending have obtained a sufficient advance 
of their abilities and competences to return 

to the regular classes of suitable age.
The first city to implement the project 

was Resende (RJ) in 2011. The program 
was then developed in schools in Espírito 
Santo, Paraíba, Bahia and Mato Grosso. It 
was not long before the positive results be-
gan to be noticed. In 2015, the project was 
highlighted by the Ministry of Education 
as an important tool that contributes to the 
reduction of the age-grade gap, becoming 
part of the MEC Technologies Guide.

Since its beginning, Aceleração da 
Aprendizagem has partnered with the Cen-
ter for Studies and Research in Education, 
Culture and Community Action (Cenpec), 
whose methodology covers a set of mea-
sures involving several instances of the 
school system, mainly considering the local 
context, in order to define different actions 
and strategies in each region. As a subsidy 

to the educators’ work, there is a didactic 
material of support that is offered during 
the continuing education meetings for 
teachers, school managers and the techni-
cal teams of the Secretariats of Education.

In 2016, in addition to maintaining 
the partnership with Cenpec in the cit-
ies of Sinop (MT), Sorriso (MT), Lauro 
de Frei tas (BA) and Dias D’Avila (BA), 
Volkswagen Foundation joined forces with 
Ayrton Senna Institute to Train 170 educa-
tors and reduce the age-series gap in Tere-
sina (PI) and Santarém (PA). Around 3,000 
students were benefited through three edu-
cational solutions from Ayrton Senna Insti-
tute: Se Liga, Acelera Brasil and Fórmula 
da Vitória. The results of this unprecedented 
partnership could be verified by the end of 
2016, with an acceleration of two years, 
on average, in the school flow.

Foi com esse objetivo em 
foco que a Fundação Volkswa-
gen criou o projeto aceleração da  
aprendizagem, que direciona alu-
nos multirrepetentes do ensino 
Fundamental para uma classe com 
número reduzido de estudantes, 
onde suas dificuldades de apren-
dizagem poderão ser trabalhadas 
individualmente. 

esses espaços são formados por 
grupos heterogêneos de crianças, 
com idades, interesses, aquisições 
e trajetórias escolares diferentes. 
também são oferecidas aulas de 
reforço no contraturno escolar para 
quem apresenta dificuldades de al-
fabetização. ao final de dois anos, 
espera-se que os alunos atendidos 
tenham obtido um avanço suficiente 
de suas habilidades e competências 
para retornarem às classes regulares 
em idade adequada.

a primeira cidade a implantar o 

projeto foi Resende (RJ), em 2011. 
depois, o programa passou a ser 
desenvolvido em escolas do espíri-
to santo, da Paraíba, da Bahia e do 
Mato Grosso. Não demorou muito 
para os resultados positivos come-
çaram a ser notados. em 2015, o 
projeto foi destacado pelo Ministério 
da educação como uma importan-
te ferramenta que contribui para a 
redução da defasagem idade-série, 
passando a compor o Guia de tecno-
logias do MeC.

desde o início, o aceleração 
da aprendizagem mantém par-
ceria com o Centro de estudos e  
Pesquisas em educação, Cultura e 
ação Comunitária (Cenpec), cuja 
metodologia abrange um conjunto 
de medidas que envolvem diversas 
instâncias do sistema escolar, consi-
derando principalmente o contexto 
local, a fim de que sejam definidas 
ações e estratégias diferenciadas em 

cada região. Como subsídio à atua-
ção dos educadores, há um material 
didático de apoio que é oferecido 
durante os encontros de formação 
continuada para professores, gesto-
res de escolas e as equipes técnicas 
das secretarias de educação.

em 2016, além de manter a par-
ceria com o Cenpec nas cidades de 
sinop (Mt), sorriso (Mt), lauro de 
Freitas (Ba) e dias d’avila (Ba), a Fun-
dação Volkswagen uniu forças com 
o instituto ayrton senna para capa-
citar 170 educadores e reduzir a de-
fasagem idade-série em teresina (Pi) 
e santarém (Pa). em torno de 3.000 
alunos foram beneficiados, por 
meio de três soluções educacionais 
do instituto ayrton senna: se liga, 
acelera Brasil e Fórmula da Vitória. 
os resultados dessa parceria inédita 
puderam ser verificados já no fim de 
2016, com uma aceleração de dois 
anos, em média, no fluxo escolar. 



Projeto é aplicado em espaços que reúnem crianças com idades, interesses e trajetórias escolares diferentes. O objetivo é que, 
em dois anos, os estudantes já reúnam aprendizado suficiente para retornarem ao sistema de educação regular
Project is applied in spaces that bring together children with different ages, interests and school trajectories. The goal is that in 
two years, students will already have enough learning to return to the regular education system

Fotos: Ivan Franchet / Instituto Ayrton Senna

A
c

t
i

v
i

t
i

e
s

 
R

e
p

o
R

t
 

2
0

1
6

/
2

0
1

7

29 

• De 2011 a 2016, 
o Aceleração da 
Aprendizagem, em parceria 
com o Cenpec,beneficiou 
10.976 alunos e formou 
1.932 professores de 
16cidades, em cinco Estados 
brasileiros (Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Paraíba, 
Bahia e Mato Grosso).

• Com a parceria firmada 
em 2016 junto ao Instituto 
Ayrton Senna, nossa meta 
foi a  formação de 170 
educadores, estimando 
cerca de 3.000 alunos 
beneficiados em dois 
estados brasileiros: 
Pará (Santarém) e Piauí 
(Teresina). 

• Os indicadores utilizados 
para medir os resultados 
alcançados com essa 
nova parceria foram: 
alfabetização, aceleração, 
média de series/anos 
acelerados, frequência 
dos alunos, livros lidos 
por aluno, tarefas de casa 
realizadas, frequência 
do professor e dias  
letivos cumpridos. 

Results
• From 2011 to 2016, 
Aceleração da Aprendizagem, 
in partnership with Cenpec, 
benefited 10,976 students 
and trained 1,932 teachers 
from 16 countries in five 
Brazilian states (Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, 
Paraíba, Bahia and  
Mato Grosso).
 
• With the partnership 
signed in 2016 with Ayrton 
Senna Institute, our goal 
was to train 170 educators, 
estimating about 3,000 
students benefited in  
two Brazilian states:  
Pará (Santarém) and  
Piauí (Teresina).
 
• The indicators used 
to measure the results 
achieved with this new 
partnership were: literacy, 
acceleration, average 
accelerated series / years, 
student attendance, student 
reading, homework, teacher 
attendance and school days 
completed.
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Com quem?
em 2016, o aceleração da aprendizagem contou com dois importantes parceiros (cada qual com sua metodologia): 

• Cenpec – Centro de estudos e Pesquisas em educação, Cultura e ação Comunitária, nas cidades de sinop (Mt), sorriso 
(Mt), lauro de Freitas (Ba) e dias d’avila (Ba).
• Instituto Ayrton Senna, nos municípios de teresina (Pi) e santarém (Pa).

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Promover a aprendizagem de alunos com defasagem idade-série/ano, tendo em vista reintegrá-los ao curso 
regular em ano escolar compatível com a idade. 
• Promover ações que contribuam para corrigir a defasagem idade-série de alunos multirrepetentes do 1º ao 5º 
ano do ensino Fundamental;
• Desenvolver formação continuada para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e gestores 
educacionais com base em material didático-pedagógico (para professores e alunos), especificamente elaborado 
para a organização curricular e pedagógica das Classes de aceleração.
• Possibilitar que professores e outros profissionais da educação envolvidos incorporem mudanças em suas 
práticas pedagógicas, de modo a proporcionar ganhos efetivos de aprendizagem aos alunos em defasagem 
idade-série;
• Possibilitar experiências de aprendizagem bem-sucedidas a alunos em defasagem idade-série, fortalecendo sua 
autoestima de modoque possam dar continuidade à vida escolar com maior segurança;
• Oferecer subsídios para cessar o ciclo da reprovação, multirrepetência e exclusão escolar instalado nas redes 
públicas de ensino.

Para quem?
alunos dos anos iniciais do ensino Fundamental em defasagem de dois anos em relação à idade regular de 
matrícula, alfabetizados ou não, além dos professores da rede municipal regentes das Classes de aceleração, da 
equipe técnica das escolas e da secretaria Municipal de educação (coordenadores/orientadores pedagógicos, 
diretores e técnicos). 

Parceria com 
Instituto Ayrton 
Senna permitiu 
capacitar 
educadores e reduzir 
a defasagem  
idade-série em 
Teresina (PI) e 
Santarém (PA)
Partnership with 
Ayrton Senna Institute 
enabled the training 
of educators and 
the reduction of the 
age-series gap in 
Teresina (PI) and 
Santarém (PA)

“Education is everyone’s responsibility, an essential area for us to have a better country in the present and future. That is why this 
union of two organizations for the cause is very important, both of which are acknowledged to be successful jobs. In addition, for us, 
it is a guarantee that Teresina and Santarém students will have access to quality public education, which is fundamental for them to 
have the opportunity to succeed in school and in life. “ Viviane Senna, President of the Ayrton Senna Institute
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“A educação é responsabilidade de todos, uma área essencial 
para termos um País melhor no presente e no futuro. Por isso, é 
importantíssima essa união de duas organizações pela causa, ambas 
com trabalhos reconhecidamente bem-sucedidos. Além disso, para 
nós, é uma segurança de que alunos de Teresina e santarém terão 
acesso a um ensino público de qualidade, o que é fundamental para 
que tenham a oportunidade de ter sucesso na escola e na vida”. 
Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna



DATAShEET
What are the goals?
• To promote the learning of students with age-grade / 
year gap, with a view to reintegrating them into the reg-
ular course in an age-compatible school year.
• Promote actions that contribute to correct the age-se-
ries gap of recurrent grade repetition students in the 1st 
to 5th year of elementary school;
• Develop continuing education for teachers from the 
initial years of Elementary School and educational 
managers based on didactic-pedagogical material (for 
teachers and students), specifically designed for the 
curricular and pedagogical organization of the Accel-
eration Classes.
• To enable teachers and other education professionals 
involved to incorporate changes in their pedagogical 
practices, in order to provide effective learning gains to 
students in the age-series gap;
• Enable successful learning experiences for students 
in the age-grade gap, strengthening their self-esteem so 
that they can continue school life with greater security;
• Provide subsidies to stop the cycle of disapproval, re-

current grade repetition and school exclusion installed 
in public education networks.

For whom?
Students in the initial years of elementary school in a 
two-year lag in relation to the regular age of enrollment, 
literate or not, besides the teachers of the municipal net-
work of the Acceleration Classes, the technical staff of 
the schools and the Municipal Secretary of Education 
(coordinators / Pedagogical guides, directors and tech-
nicians).
 
With whom?
In 2016, Aceleração da Aprendizagem counted on two 
important partners (each with its methodology):
 
• Cenpec – Center for Studies and Research in Educa-
tion, Culture and Community Action, in the cities of Si- 
nop (MT), Sorriso (MT), Lauro de Freitas (BA) and Dias 
D’Avila (BA).
• Ayrton Senna Institute, in the cities of Teresina (PI) and 
Santarém (PA).
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Brincar

The universe of plays and the various 
languages that permeate it are the most 
used form of interaction for the child to 
integrate with different social groups, to 
know the world and to develop their per-
sonal and cultural identity. It is through 
playing that characteristics such as cre-
ativity, intelligence, imagination, agility, 
coordination and autonomy develop. In 
the case of children with disabilities, the 

awakening of these skills is even more 
important, so that they open the range of 
possibilities, acquire more autonomy in 
the future and have an active participa-
tion in society.

For this reason, Volkswagen Foundation 
restructured the Brincar project, aim-
ing to attend accessibility and inclusion 
issues in pre-school classes with chil-
dren aged 4 and 5 years old. The bid-

O
universo das brincadeiras 
e as diversas linguagens 
que o permeiam são a 
forma de interação mais 
utilizada pela criança para 

integrar-se a diferentes grupos so-
ciais, conhecer o mundo e desen-
volver sua identidade pessoal e cul-
tural. É por meio do brincar que se 
desenvolvem características como 
criatividade, inteligência, imagina-
ção, agilidade, coordenação e au-
tonomia. No caso de crianças com 
deficiência, o despertar dessas ha-
bilidades é ainda mais importante, 
para que abram o leque de possibi-

lidades, adquiram mais autonomia 
no futuro e tenham uma participa-
ção ativa na sociedade. 

Por isso, a Fundação Volkswagen 
reestruturou o projeto Brincar, visan-
do atender questões de acessibilida-
de e inclusão em classes de pré-esco-
la com crianças de 4 e 5 anos. a fase 
de edital foi finalizada em 2016, com 
a escolha da oscip (organização da 
sociedade Civil de interesse Públi-
co) Mais diferenças como parceira 
responsável pela coordenação téc-
nica do projeto junto às secretarias 
municipais de educação.

antes de concluir a fase de edi-

É por meio do 
brincar que 
as crianças 
desenvolvem 
criatividade, 
coordenação e 
autonomia
It is through playing that 
children develop creativity, 
coordination and autonomy
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ding phase was finalized in 2016, with the choice of 
Oscip (Civil Society Organization of Public Interest) 
Mais Diferenças as a partner responsible for tech-
nical coordination of the project with the municipal 
secretariats of Education.

Before concluding the public bidding phase, 
a new methodology focused on inclusion was 
already being developed in partnership with the 
Ministry of Education (MEC) and the consultan-
cy of the Mara Gabrilli Institute. New proposals 
were also discussed within the national agenda, 
starting with meetings with representatives of 
the ministry and the specialist Tizuko Morchida 
Kishimoto, professor at the School of Education 
of the University of Sao Paulo (USP).

The idea is to create a continuing education 

course for children education professionals 
based on the National Curricular Guidelines for 
Early Childhood Education and the Special Ed-
ucation Political-Legal Frameworks in the Per-
spective of Inclusive Education, helping them to 
rethink their daily practices and collaborating 
so that students learn in an experiential, inter-
disciplinary and playful way.

Several researches and studies show that play 
brings involvement, friendship, joy, exchange of 
experiences, enchantment and mutual assistance 
to children - fundamental issues for their full 
development. And Volkswagen Foundation un-
derstands that children need to play regardless 
of their physical, sensory, intellectual or social 
conditions, as it is essential to their lives.

tal, uma nova metodologia com foco na 
inclusão já vinha sendo elaborada em 
parceria com o Ministério da educação 
(MeC) e a consultoria do instituto Mara  
Gabrilli. também foram discutidas novas pro-
postas dentro da agenda nacional a partir de 
reuniões com representantes do ministério 
e a especialista tizuko Morchida Kishimoto, 
professora titular da Faculdade de educação 
da Universidade de são Paulo (UsP). 

a ideia é criar um curso de formação 
continuada (semipresencial) para profis-
sionais de educação infantil embasado nas 
diretrizes Curriculares Nacionais da edu-
cação infantil e nos Marcos Político-legais 

da educação especial na Perspectiva da 
educação inclusiva, ajudando-os a repen-
sar suas práticas cotidianas e colaborando 
para que os alunos aprendam de forma vi-
vencial, interdisciplinar e lúdica.

diversas pesquisas e estudos apontam 
que as brincadeiras trazem envolvimento, 
amizades, alegria, troca de experiências, 
encantamento e auxílio mútuo às crianças 
– questões fundamentais para o seu pleno 
desenvolvimento. e a Fundação Volkswagen 
entende que as crianças precisam brincar 
independentemente de suas condições físi-
cas, sensoriais, intelectuais ou sociais, pois 
se trata de algo essencial para suas vidas.

• Entre 2005 e 2014, o 
projeto Brincar atendeu 
2.643 educadores de  
752 instituições de ensino 
localizadas em  
194 municípios, 
beneficiando cerca de 170 
mil crianças de 0 a 5 anos. 

• Em 2015, o projeto foi 
reformulado, visando 
atender questões de 
acessibilidade e inclusão 
entre crianças de 4 a 5 
anos e 11 meses de idade, 
e em 2016 a fase de edital 
foi finalizada, tendo a Mais 
Diferenças como nova 
parceira executora. 

Results
• Between 2005 and 2014, 
Brincar Project provided 
assistance to 2,643
752 educational institutions 
located in 194 cities, 
benefiting about 170 
thousand children from 0 
to 5 years.
 
• In 2015, the project was 
redesigned to address 
issues of accessibility and 
inclusion among children 
from 4 to 5 years and 11 
months of age, and in 
2016 the bidding phase 
was finalized, with Mais 
Diferenças as the new 
implementing partner.

Troca de 
experiências e 
auxílio mútuo são 
fundamentais 
para o pleno 
desenvolvimento 
infantil
Exchange of 
experiences 
and mutual 
assistance are 
fundamental 
for a complete 
development of 
children
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Com quem?
a Comissão responsável pela análise 
das propostas selecionou o projeto 
desenvolvido pela Mais diferenças, que 
é uma associação qualificada como 
organização da sociedade Civil de 
interesse Público (osCiP) pelo Ministério 
da Justiça e como entidade Promotora 
de direitos Humanos pela secretaria de 
Justiça do estado de são Paulo. Fundada 
em dezembro de 2005, tem como focos de 
atuação a educação e Cultura inclusivas, 
com destacada atuação na assessoria para 
a implementação de políticas, programas 
e projetos relacionados à experimentação, 

criação e desenvolvimento de serviços e 
produtos educacionais e culturais acessíveis 
e inclusivos. sua missão é construir, 
articular, promover e implementar práticas 
e políticas inclusivas, com os diversos 
setores da sociedade, para garantir os 
direitos humanos, prioritariamente das 
pessoas com deficiência. a Mais diferenças 
será a responsável pela Coordenação 
técnica do projeto, em estreita articulação 
com as partes envolvidas, Fundação 
Volkswagen e secretaria(s) de educação.
a proposta vencedora inclui:
• Assessoria à Secretaria Municipal de 
educação do(s) município(s) selecionado(s);

• Eventos de mobilização e sensibilização da 
comunidade;
• Formação continuada de profissionais de 
educação e famílias;
• Acompanhamento das Unidades 
educacionais para implementação das 
propostas trabalhadas nas formações e 
assessoria aos gestores escolares;
• Distribuição de kits de recursos didáticos 
(livros, vídeos, jogos, brinquedos etc.) para 
as Unidades educacionais;
• Apoio à produção de conteúdos em 
formatos acessíveis;
• Monitoramento e avaliação.

DATAShEET
What are the goals?
• Provide a continuing education course (semi-presential) for early 
childhood education professionals (teachers, managers and other pro-
fessionals) and follow preschool practices, with special attention to the 
playful involvement and education of the children included.
• Use interactions and play as a basis for educating preschool children.
• Observe the objectives of specialized educational care integrated with 
early childhood education in order to promote access, participation 
and learning for all children.
• Promote the elaboration, production and use of educational resources 
for the accessibility of children of inclusive education.
• Teach teachers and families about pedagogical resources, assisted 
technology and accessibility to promote autonomy and participation of 
children.
• Act in line with city and federal policies.

For whom?
• Child Education Professionals - Teachers, Supervisors, Directors and 
Pedagogical Coordinators.
• Preschool children and their families.

With whom?
The Commission responsible for the analysis of the proposals selected the 
project developed by Mais Diferenças, which is an association qualified 
as a Civil Society Organization of Public Interest by the Ministry of Justice 
and as an Entity Promoting Human Rights by the Secretariat of Justice 
of the State of Sao Paulo. Founded in December 2005, it focuses on In-
clusive Education and Culture, with outstanding work in advising on the 
implementation of policies, programs and projects related to the experi-
mentation, creation and development of accessible and inclusive educa-
tional and cultural products and services. Its mission is to build, articulate, 
promote and implement inclusive practices and policies, with the various 
sectors of society, to guarantee human rights, as a priority for people with 
disabilities. Mais Diferenças will be responsible for the Technical Coordi-
nation of the project, in close coordination with Volkswagen Foundation 
and the Secretariats of Education. The winning bid includes: • Advice to 
the City Education Department of the selected municipality (ies); • Com-
munity mobilization and awareness events; • Continuing education of pro-
fessionals and families; • Follow-up of the Educational Units for the im-
plementation of the proposals worked in the formations and advice to the 
school managers; • Distribution of didactic resource kits; • Support for the 
production of content in accessible formats; • Monitoring and evaluation.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Propor um curso de formação continuada (semipresencial) para profissionais de educação infantil (professores, gestores e demais 
profissionais) e acompanhar práticas de pré-escolas, com especial atenção para o envolvimento lúdico e a educação das crianças incluídas.
• Utilizar interações e a brincadeira como base para educar crianças da pré-escola.
• Observar os objetivos do atendimento educacional especializado integrado à educação infantil, a fim de promover o acesso, a 
participação e a aprendizagem de todas as crianças.
• Promover a elaboração, produção e uso de recursos educacionais para acessibilidade de crianças da educação inclusiva.
• Orientar professores e famílias sobre recursos pedagógicos, tecnologia assistida e de acessibilidade para promover autonomia e 
participação das crianças.

• Agir em consonância com as políticas municipais e federal.

Para quem?
• Profissionais da Educação Infantil – Professores, Supervisores, Diretores e Coordenadores Pedagógicos.
• Crianças da pré-escola e seus familiares.
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Entre
na Roda

International studies show that the 
child who maintains contact with liter-
ature at an early age is easier to learn 
and communicates better in general, in 
addition to developing creativity and ac-
quiring culture. In Brazil, however, only 
56% of the population over 5 years of age 
cultivates this habit, and 30% has once 
bought a book in life. This is indicated 
by the fourth edition of the Portraits of 
Reading in Brazil, conducted by Instituto 
Pró-Livro (Pro-Book Institute), IBOPE 

Intelligence application, between Novem-
ber and December 2015, with 5 thousand 
respondents from all regions.

Aware of the role of reading in a 
quality education, which guarantees the 
success of the student in his school ca-
reer, Volkswagen Foundation created, 
13 years ago, Entre na Roda: Leitura 
na Escola e na Comunidade, a project 
that proposes to train, presential and 
in distance, professionals of elementary 
schools, of  libraries and other institu-

E
studos internacionais mos-
tram que a criança que man-
tém contato com a literatura 
desde cedo tem mais facilida-
de de aprendizagem e se co-

munica melhor de uma forma geral, 
além de desenvolver a criatividade e 
adquirir cultura. No Brasil, entretanto, 
apenas 56% da população com mais 
de 5 anos de idade cultiva esse hábito, 
sendo que 30% sequer comprou um li-
vro na vida. É o que indica a quarta edi-
ção da pesquisa Retratos da leitura no 
Brasil, realizada pelo instituto Pró-li-
vro, aplicação iBoPe inteligência, entre 
novembro e dezembro de 2015, com 
5 mil entrevistados de todas as regiões. 

Ciente do papel da leitura para uma 
educação de qualidade, que garanta o 
sucesso do estudante em sua trajetó-
ria escolar, a Fundação Volkswagen 
criou, há 13 anos, o entre na Roda: 
leitura na escola e na Comunidade, 
projeto que propõe formar, presen-
cialmente e a distância, profissionais 
de escolas de ensino Fundamental, 
de bibliotecas e de outras instituições 
para que atuem como mediadores, 
promovendo, por meio de ações ar-
ticuladas, o gosto pela leitura e a for-
mação de leitores nos espaços em que 
atuam e no entorno destes. 

Para tanto, é oferecida uma forma-
ção específica a gestores de escolas e 



Projeto propõe 
formar profissionais 
para que promovam 

o gosto pela leitura 
em escolas e  

bibliotecas
The project proposes to train pro-

fessionals to promote the interest in 
reading in schools and libraries
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tions to act as mediators, promoting, through 
articulated actions, the interest for reading and 
the training of readers in the spaces where they 
work and in their surroundings.

To do so, a specific training is offered to 
school managers and public secretariats (Edu-
cation and Culture), ranging from implementa-
tion to monitoring and evaluation of reading ac-
tivities, so that, from the school and the library, 
These are broadened and extended to the com-
munity as a whole.

In 2016, the hybrid training (which mixes 
presential with distance education) was of-
fered in the cities of Boituva and Sao Bernardo 
do Campo, benefiting 44 institutions. In Au-
gust, a survey was carried out with 195 edu-
cators who were participating in the program 
in the two cities and 100% of them considered 
that Entre na Roda was contributing effective-
ly to broaden their knowledge and modify their 
personal and professional practices related to 
reading, awakening in them a greater inter-
est in literary works, textual genres and new 
authors. Everyone also claimed to be reading 

more and more often.
The result can be verified quantitatively in 

schools and institutions, which revisited their 
collections, organized reading spaces, carried 
out actions involving their parents and exceed-
ed the projected 80% rate in the implementa-
tion of reading practices, approaching 100%. 
The virtual workshops of the exclusively dis-
tance courses, in turn, had 500 participants 
from 26 Brazilian states.

In addition to providing a greater under-
standing of the importance of reading as a so-
cial practice and as a tool in the constitution of 
individuals capable of acting autonomously and 
participating in the various spheres of social 
life, Volkswagen Foundation believes that dis-
tance learning is an effective means to provide 
the same opportunities to citizens of all regions 
of Brazil. This helps to alleviate the disparities 
among states indicated by the Basic Education 
Development Index (IDEB), which reveals an 
uneven progress in the quality of education, 
evidencing the need for more investments and 
efforts in places where indicators are lower.

de secretarias públicas (educação e Cultura) 
que vai desde a implementação até o acom-
panhamento e a avaliação das ações voltadas 
à leitura, de modo que, a partir da escola e da 
biblioteca, estas se ampliem e se estendam à 
comunidade como um todo.

em 2016, a formação híbrida (que mescla 
encontros presenciais com curso a distância) 
passou a ser oferecida nos municípios paulis-
tas de Boituva e são Bernardo do Campo, be-
neficiando 44 instituições. em agosto, foi feita 
uma pesquisa com 195 educadores que esta-
vam participando do programa nas duas ci-
dades e 100% deles consideraram que o entre 
na Roda vinha contribuindo de forma efetiva 
para ampliar seus conhecimentos e modificar 
suas práticas pessoais e profissionais relacio-
nadas à leitura, despertando neles um maior 
interesse por obras literárias, gêneros textuais 
e novos autores. todos também afirmaram 
estar lendo mais e com maior frequência. 

o resultado pode ser verificado quantita-
tivamente nas escolas e instituições, que re-

visitaram seus acervos, organizaram espaços 
de leitura, realizaram ações envolvendo os 
pais e ultrapassaram o índice projetado em 
80% na implementação de práticas de leitu-
ra, aproximando-se dos 100%. as oficinas vir-
tuais dos cursos exclusivamente a distância, 
por sua vez,  contaram com 500 participantes 
de 26 estados brasileiros.

além de o projeto proporcionar uma maior 
compreensão da importância da leitura como 
prática social e como ferramenta na constitui-
ção de sujeitos capazes de agir com autono-
mia e participar nas diversas esferas da vida 
social, a Fundação Volkswagen acredita que a 
formação a distância constitui um meio eficaz 
de dar as mesmas oportunidades a cidadãos 
de todas as regiões do Brasil. isso ajuda a ate-
nuar as disparidades entre estados apontadas 
pelo Índice de desenvolvimento da educação 
Básica (ideB), que revela um avanço desigual 
na qualidade do ensino, evidenciando a neces-
sidade de mais investimentos e esforços nos 
locais onde os indicadores são mais baixos.

• Em 2016, o Entre na  
Roda ofereceu formação 
híbrida, que mescla 
encontros presenciais  
com curso a distância,  
em dois municípios 
paulistas: Boituva e São 
Bernardo do Campo.

• Essa metodologia híbrida 
beneficiou 44 instituições 
e contou com 195 
participantes, divididos 
em 8 turmas. 

• As oficinas on-line 
tiveram 500 participantes, 
divididos em 10 turmas, de 
26 estados brasileiros.

• Desde a sua implantação, 
o Entre na Roda formou 
7.670 educadores em 
348 cidades brasileiras, 
beneficiando indiretamente 
936.525 crianças.

Results
• In 2016, Entre na Roda 
offered a hybrid training, 
which combines presential 
with distance learning 
courses in two cities in 
Sao Paulo: Boituva and Sao 
Bernardo do Campo.
 
• This hybrid methodology 
benefited 44 institutions 
and had 195 participants, 
divided into 8 groups.
 
• The online workshops 
had 500 participants, 
divided into 10 groups, 
from 26 Brazilian states.
 
• Since its implementation, 
Entre na Roda has  
trained 7,670 educators 
in 348 Brazilian cities, 
indirectly benefiting 
936,525 children.
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Com quem?
Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.
desde 2013, o projeto entre na Roda incorporou em seu conteúdo programático a orientação para o preparo 
de um plano de ação voltado à leitura, com vistas a subsidiar a futura elaboração do Plano Municipal do livro 
e leitura (PMll) local. e ainda assessora e orienta os gestores educacionais quanto a legislação, programas e 
recursos públicos voltados à constituição de acervos e criação/manutenção de espaços de leitura.

DATAShEET 
What are the goals?
• Train the participants to broaden their performance as 
readers and to promote the development of reading skills 
and the readers’ interest in the audiences.
• Train school and secretariat managers to understand 
the project proposals and create conditions for imple-
menting them.
• Promote, from the schools, the irradiation of articulated 
actions to promote reading, in order to broaden the read-
ing practices in the community.
• Expand the cultural universe of those involved.
• Know and value the local culture.
 
For whom?
Teachers of Primary Education, pedagogical coordina-

tors and other school administrators, technicians of edu-
cation and culture secretariats, librarians and represen-
tatives of other institutions that aim to promote the taste 
for reading and to train readers.
 
With whom?
Cenpec - Center for Studies and Research in Education, 
Culture and Community Action.
Since 2013 the Entre na Roda project has incorporated in 
its programmatic content the orientation for the preparation 
of an action plan aimed at reading, in order to subsidize the 
future elaboration of the local City Book and Reading Plan 
(PMLL). It also advises and guides educational manag-
ers on legislation, programs and public resources aimed 
at the constitution of collections and the creation / main-
tenance of reading spaces.

Ficha Técnica

Quais são os objetivos?
• Formar os participantes para que ampliem seu desempenho enquanto leitores e promovam nos públicos 
com que atuam o desenvolvimento de capacidades leitoras e o gosto pela leitura.
• Formar gestores de escolas e de secretarias para que compreendam as propostas do projeto e criem 
condições de implementá-las.
• Fomentar, a partir das escolas, a irradiação de ações articuladas de promoção da leitura, de forma a 
ampliar as práticas leitoras na comunidade.
• Ampliar o universo cultural dos envolvidos.
• Conhecer e valorizar a cultura local.

Para quem?
Professores de ensino Fundamental, coordenadores pedagógicos e demais gestores escolares, técnicos 
de secretarias de educação e de cultura, bibliotecários e representantes de outras instituições que se 
proponham a promover o gosto pela leitura e a formar leitores.

Em 2016, 
profissionais de 
Boituva (SP) tiveram 
formação híbrida, que 
mescla encontros 
presenciais com 
curso a distância
In 2016, professionals 
from Boituva (SP) had 
hybrid training, which 
mixes presential with 
distance learning



R
e

l
a

t
ó

R
i

o
 

d
e

 
a

t
i

v
i

d
a

d
e

s
 

2
0

1
6

/
2

0
1

7

40 

Aprendendo 
com Arte

The current Brazilian educational legis-
lation recognizes the importance of art for the 
formation and development of children and 
young people, including it as a compulsory cur-
ricular component of basic education. However, 
according to data from the Ministry of Educa-
tion (MEC), the number of upper-level teacher 
training courses is still scarce. Dance licensing 
options, for example, are so small that they do 
not meet the demands of fundamental public 
edu cation. Thus, art classes are taught by teach-
ers without proper training.

To reiterate the value of art education and 
to make an effective impact in learning its var-

ious languages in the classroom, Volkswagen 
Foundation launched the Aprendendo com Arte 
project in 2015. It is a free course of continuing 
education in art presented in two versions: a 
semi-presential and a distance one.

As a result of the partnership with Insti-
tuto Arte na Escola, the program is designed 
for teachers of basic education art, school 
mana gers and pedagogical coordinators. In 
the blended mode, 120 educators were trained 
in 2016 in the cities of Diadema and Carapicuí-
ba, in Greater Sao Paulo. A novelty was the in-
crease in the workload for 150 hours of training, 
divided into 56 presential hours and 94 hours at 

distance. When the project was launched in the 
previous year, the course had 85 hours in total.

In Diadema, in the Grande ABC of Sao Pau-
lo, the program trained 40 educators, who are 
expected to multiply their knowledge of the arts 
to about 1,200 public school students. In Cara-
picuíba, it is estimated that the participation 
of 80 teachers will benefit 2,400 children and 
young people in the city school system.

A positive aspect of the semipresencial 
course is the mapping of cultural heritage in 
the participating cities, including guided visits 
to the main points such as museums and gal-
leries. This research resulted in an educational 

A
atual legislação educacional 
brasileira reconhece a impor-
tância da arte para a forma-
ção e o desenvolvimento de 
crianças e jovens, incluindo-a 

como componente curricular obriga-
tório da educação básica. No entanto, 
de acordo com dados do Ministério da 
educação (MeC), o número de cursos 
de formação de professores em nível 
superior ainda é escasso. as opções de 
licenciatura em dança, por exemplo, 
são tão pequenas que não atendem 

às demandas do ensino público fun-
damental. Com isso, as aulas de artes 
acabam sendo ministradas por profes-
sores sem a formação adequada. 

Para reiterar o valor do ensino da 
arte e causar impacto efetivo na apren-
dizagem de suas várias linguagens em 
sala de aula, a Fundação Volkswagen 
lançou em 2015 o projeto aprendendo 
com arte. trata-se de um curso gratuito 
de formação continuada em arte apre-
sentado em duas versões: semipresen-
cial e totalmente a distância. 

Fruto da parceria com o instituto 
arte na escola, o programa se desti-
na a professores de arte da educação 
Básica, gestores de escolas e coorde-
nadores pedagógicos. Na modalidade 
semipresencial, foi oferecida formação 
a 120 educadores, em 2016, nos mu-
nicípios de diadema e Carapicuíba, 
na Grande são Paulo. Uma novidade 
foi o aumento da carga horária para 
150 horas de treinamento, divididas 
em 56 horas presenciais e 94 horas a 
distância. Quando o projeto foi lan-



• Em 2016, o Aprendendo 
com a Arte atendeu 640 
professores que ministram 
aulas de Artes na Educação 
Básica, sendo 520 na 
modalidade totalmente  
on-line (contemplando 
todos os estados da 
federação) e 120 na 
semipresencial, que ocorreu 
nas cidades paulistas de 
Diadema e Carapicuíba. 

• Mais de 4.000 educadores 
fizeram a pré-inscrição 
pela internet em março de 
2016, para 200 vagas. A 
procura foi tão grande que 
outras 320 vagas foram 
abertas posteriormente 
para aproveitar uma parte 
maior dos interessados.

• O perfil dos interessados 
contemplou todos os 
estados do país.

• Ao todo, nas duas 
modalidades, 191.344 
alunos foram atendidos 
indiretamente.

• Desde seu lançamento, 
em 2015, o Aprendendo 
com Arte beneficiou 
957 educadores, com 
expectativa de multiplicar 
conhecimentos para 
200.854 alunos, 
considerando as duas 
modalidades. 

Results
• In 2016, Aprendendo com 
Arte assisted 640 teachers 
who teach arts in Elementary 
schools, 520 of which were in 
the online mode (covering all 
states of the federation) and 
120 in the semi-presential, 
which took place in the  
cities of Diadema and 
Carapicuíba, in Sao Paulo.
 
• More than 4,000 
educators pre-registered 
online in March 2016 for 
200 vacancies. The demand 
was so great that another 
320 vacancies were opened 
later to take advantage 
of a greater part of the 
interested ones.
 
• The profile of interested 
covered all the states of the 
country.
 
• In all, in the two 
modalities, 191,344 
students were attended 
indirectly.
 
• Since its launch in  
2015, Aprendendo com 
Arte has benefited 957 
educators, with the 
expectation of multiplying 
knowledge for 200,854 
students, considering  
both modalities.
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“Falar dessa parceria é falar de satisfação, colaboração e compromisso. 
uma parceira que completa três anos pautada pela ética e empenho em 
oferecer diálogos com a arte, cultura e práticas docentes. Desta forma, 
assume papel relevante no contexto educacional brasileiro. Assim, não 
posso deixar de citar o pensamento de um autor que bem representa nosso 
trabalho conjunto: ‘Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando 
sonhamos juntos, é o começo da realidade’ (miguel de Cervantes).”
Roseli Alves, coordenadora geral do instituto Arte na Escola

“Talking about this partnership is talking about satisfaction, collaboration and commitment. A partnership that  
completes three years guided by ethics and commitment to offer dialogues with art, culture and teaching practices.  
In this way, it assumes a relevant role in the Brazilian educational context. Thus, I can not fail to mention the thought  
of an author who well represents our joint work: ‘When you dream alone, it is only a dream. When we dream together, 
it is the beginning of reality’ (Miguel de Cervantes).”
Roseli Alves, general coordinator of the Instituto Arte na Escola
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material with proposals of work to define the 
trajectories of educators, who still participate 
in workshops, debates, seminars, lectures and 
promote an exhibition in a public place at 
the end of the meetings. In addition, face-to-
face activities serve to foster the theme to be 
worked in a virtual environment, supported by 
readings, chats and debates in thematic forums 
that are mediated by tutors and accompanied 
by virtual dialogues with experts, in order to 
contextualize all the learning developed.

The online version, on the other hand, was 
offered through the Plataforma do Letramento, 
with exclusive material, and attended to 520 
teachers from all the states of the fede ration. 
In this case, the deepening is given by the 
practice in virtual experiences, made with 
videotapes, chats and forums mediated by 
specialized professionals, in order to promote 

interaction among the participants.
The demand for classes like this is surpris-

ing: more than 4,000 educators pre-registered 
online in March 2016 for an initial offer of 
only 200 places. In order to accommodate a 
greater number of stakeholders, Volkswagen 
Foundation opened other classes in June. It is 
expected that the course takers of the two mo-
dalities will now disseminate this content to at 
least 191,344 public school students.

The final objective is the presentation of a 
project to be developed in the school, under 
a new perspective of art experimentation, to 
awaken critical awareness and citizenship in 
the young through an in-depth, didactic and 
accessible artistic teaching.

In order to do so, the project started with 
a novelty in 2016: the launch of the Trilha 
Cultural application, which helps the user to 

know elements of Brazilian historical and cul-
tural heritage through the cell phone or tablet. 
The game proposes that students and teachers 
make connections with elements of daily life 
and discover the diversity of national heritage, 
from historical buildings to cultural activities 
such as dances and typical songs. Available 
for free download on Android and IOS sys-
tems, the game features 50 postcards listed 
together with Iphan (Institute of National His-
torical and Artistic Heritage).

Aprendendo com Arte is an unfolding of 
another project of the Volkswagen Foundation, 
named Aprendendo com a Pinacoteca (Learn-
ing with Pinacoteca), was in force between 
2008 and 2013, benefiting a total of 6,147 stu-
dents and 258 educators in the cities of Sao 
Bernardo do Campo and Taubaté, in addition 
to the capital.

çado, no ano anterior, o curso tinha 
85 horas no total. 

em diadema, no Grande aBC paulis-
ta, o programa formou 40 educadores, 
que deverão multiplicar esses conheci-
mentos sobre artes para cerca de 1.200 
alunos de escolas públicas. Já em Cara-
picuíba, estima-se que a participação 
de 80 docentes beneficie 2.400 crianças 
e jovens da rede municipal de ensino. 

Um ponto positivo do curso semi-
presencial é o mapeamento do pa-
trimônio cultural nas cidades partici-
pantes, inclusive com visitas guiadas 
aos principais pontos, como museus e 
galerias. essa pesquisa resultou em um 
material educativo com propostas de 
trabalho para a definição das trajetórias 
dos educadores, que ainda participam 
de oficinas, debates, seminários, pales-
tras e promovem uma exposição em lo-
cal público ao final dos encontros. além 
disso, as atividades presenciais servem 
para fomentar o tema a ser trabalha-
do em ambiente virtual, apoiado em 
leituras, chats e debates em fóruns te-
máticos mediados por tutores e acom-
panhados de diálogos virtuais com 

especialistas, de modo a contextualizar 
todo o aprendizado desenvolvido. 

a versão on-line, por sua vez, foi 
oferecida por meio da Plataforma do 
letramento, com material exclusivo, e 
atendeu 520 professores de todos os 
estados da federação. Nesse caso, o 
aprofundamento se dá pela prática em 
vivências virtuais, feita com videoaulas, 
chats e fóruns mediados por profissio-
nais especializados, de modo a promo-
ver a interação entre os participantes.

a procura por aulas neste formato 
surpreendeu: mais de 4.000 educado-
res fizeram a pré-inscrição pela internet 
em março de 2016 para uma oferta ini-
cial de apenas 200 vagas. a fim de con-
templar um número maior de interes-
sados, a Fundação Volkswagen abriu 
outras turmas em junho. a expectativa 
é de que, agora, os cursistas das duas 
modalidades disseminem esse con-
teúdo a pelo menos 191.344 alunos de 
escolas públicas. 

o objetivo final é a apresentação de 
um projeto a ser desenvolvido na es-
cola, sob uma nova perspectiva de ex-
perimentação da arte, para despertar 

a consciência crítica e a cidadania nos 
jovens por meio de um ensino artístico 
aprofundado, didático e acessível. 

Para tanto, o projeto passou a contar 
com uma novidade em 2016: o lança-
mento do aplicativo trilha Cultural, que 
ajuda o usuário a conhecer elementos 
do patrimônio histórico e cultural bra-
sileiro por meio do celular ou tablet. o 
jogo propõe que estudantes e profes-
sores façam conexões com elementos 
do cotidiano e descubram a diversidade 
dos patrimônios nacionais, incluindo 
desde prédios históricos até atividades 
culturais como danças e músicas típicas. 
disponível para download gratuito nos 
sistemas android e ios, o game apre-
senta 50 cartões-postais elencados em 
conjunto com o iphan (instituto do Pa-
trimônio Histórico e artístico Nacional).

o aprendendo com arte é um 
desdobramento de outro projeto da  
Fundação Volkswagen, batizado de 
aprender com a Pinacoteca, que vigo-
rou entre 2008 e 2013, beneficiando um 
total de 6.147 alunos e 258 educadores 
nas cidades paulistas de são Bernardo 
do Campo e taubaté, além da capital.
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Com quem?
instituto Arte na Escola. 
o projeto aprendendo com arte articula arte, educação e tecnologia em consonância com o Parâmetro Curricular 
Nacional de arte e contempla como fundamentação teórica a abordagem triangular, que associa o fazer, a leitura e 
a contextualização no ensino da arte, tendo como eixo transversal o patrimônio cultural nacional e local. o principal 
objetivo do novo projeto é proporcionar aos professores e estudantes da educação Básica a oportunidade de 
aprofundarem seus conhecimentos em artes por meio de processos educativos e experimentações que envolvam 
produções culturais e artísticas de diversos tempos e espaços.

DATAShEET
What are the goals?
• To enable art teachers to understand the educational 
potential of cultural spaces.
• Assist in the in-depth understanding of the role of art 
and culture as a socio-inclusive educational resource.
• To broaden the perception of educators in the associ-
ations between formal and non-formal education and to 
disseminate the pleasure of visitation and attendance to 
cultural institutions in order to develop critical aware-
ness and citizenship.
• Produce and distribute diversified materials.

For whom?
General teachers, art teachers, pedagogical coordinators 
and school managers.

 
With whom?
Instituto Arte na Escola (Institute Art at School).

Project Aprendendo com Arte articulates art, educa-
tion and technology in line with the National Curric-
ular Parameter of Art and contemplates as theoretical 
foundation the Triangular Approach that associates 
doing, reading and contextualization in art teaching, 
having as its transverse axis the  National and Local 
Culture patrimony. The main objective of the new proj-
ect is to provide teachers and students of Elementary 
Education with the opportunity to deepen their knowl-
edge in Arts through educational processes and exper-
iments involving cultural and artistic productions of 
different times and spaces.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Capacitar os professores de arte para a compreensão dos potenciais educativos dos espaços culturais.
• Auxiliar na compreensão aprofundada do papel da arte e da cultura como recurso educativo sócio-inclusivo.
• Ampliar a percepção dos educadores nas associações entre educação formal e não formal e disseminar o prazer 
da visitação e frequência a instituições culturais, de forma a desenvolver a consciência crítica e a cidadania.
• Produzir e distribuir materiais diversificados.

Para quem?
Professores generalistas, professores especialistas de arte, coordenadores pedagógicos e gestores de escola.

Em 2016, o projeto 
passou a contar com 
o aplicativo Trilha 
Cultural, que mostra 
elementos do 
patrimônio histórico 
e cultural brasileiro 
In 2016, the 
project started 
to count on the 
application Trilha 
Cultural, which 
shows elements of 
Brazilian historical 
and cultural 
heritage.
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Jogo da Vida 
em Trânsito

Traffic accidents are the second larg-
est cause of death among young people 
in Brazil. To ensure that the safe and free 
and sustainable coming and going is a 
reality for all Brazilian citizens, since 
2012, Volkswagen Foundation has main-
tained the JVT (Jogo da Vida em Trânsito). 
Aimed at teachers of basic education, the 
program offers fun, investigative and en-
gaging approaches to support young peo-
ple in building critical thinking and youth 
leadership around mobility.

The proposal is based on project 
learning, on the use of games in school 
and on innovation through design think-
ing, inspiring and empowering educators 
to be multipliers of the positive transfor-
mation of behaviors in mobility, through-
out the country’s educational network. 
In this way, the JVT facilitates the im-
plementation of the legal premises of the 
Brazilian Traffic Code, which foresees an 
active role of educational institutions in 
favor of traffic safety. To do this, the pub-

O
s acidentes no trânsito são 
a segunda maior causa de 
óbitos entre jovens no Bra-
sil. Para que o ir e vir de for-
ma segura, livre e susten-

tável seja uma realidade para todos 
os cidadãos brasileiros, a Fundação 
Volkswagen mantém, desde 2012, o 
Jogo da Vida em trânsito (JVt). Volta-
do aos professores da educação bási-
ca, o programa oferece abordagens di-
vertidas, investigativas e envolventes 
para apoiar jovens na construção do 
pensamento crítico e do protagonis-
mo juvenil em torno da mobilidade.

a proposta é fundamentada na 
aprendizagem por projetos, no uso 

de jogos na escola e na inovação 
por meio do design thinking, inspi-
rando e empoderando educadores 
para que sejam multiplicadores da 
transformação positiva de com-
portamentos na mobilidade, em 
toda rede de ensino do país. dessa 
forma, o JVt facilita a implantação 
das premissas legais do Código de 
trânsito Brasileiro, que prevê um 
papel ativo das instituições educa-
cionais em favor da segurança no 
trânsito. Para tanto, o público tem 
acesso gratuito a um amplo conjun-
to de propostas para dentro e fora 
da sala de aula, desenvolvidas com 
base em pesquisas científicas e de-

Cursos on-line 
gratuitos e com 
vagas ilimitadas 
são oferecidos 
no portal  
do Projeto 
JVT na Rede
Free online courses with 
unlimited vacancies are 
offered on the portal of the 
JVT na Rede Project
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lic has free access to a wide range of in and out-
side classroom proposals, based on scientific re-
search and user experience design: (1) innovative 
interdisciplinary planning strategies; (2) playful 
tools to approach mobility in school reality; (3) 
active methodologies of learning and evaluation, 
in order to ensure the success of interdisciplinary 
education in schools.

All material is available on the JVT website 
(www.jvt.org.br). The platform has no user limit 
and is open to all citizens for free, allowing each 
educator to develop at his own pace, whether at 
school, at home or through a cell phone. In 2016, 
during the National Traffic Week (September 18-
25), two new free online courses were made avail-
able on the portal, both with unlimited vacancies.

sign de user experience: (1) estratégias ino-
vadoras de planejamento interdisciplinar; 
(2) ferramentas lúdicas para abordagem 
da mobilidade na realidade escolar; (3) 
metodologias ativas de aprendizagem e de 
avaliação, buscando garantir o sucesso da 
educação interdisciplinar nas escolas.

todo o material está disponível no site 
do projeto JVt na Rede (www.jvt.org.br). a 
plataforma não tem limite de usuários e é 
aberta a todos os cidadãos gratuitamente, 
permitindo que cada educador desenvol-
va-se no seu próprio ritmo, seja na escola, 
em casa ou pelo smartphone. em 2016, du-
rante a semana Nacional do trânsito (18 a 
25 de setembro), dois novos cursos on-line 
gratuitos foram disponibilizados no portal, 
ambos com vagas ilimitadas.

• 1.468 participantes 
(com novos inscritos toda 
semana), beneficiando 
indiretamente mais de  
62.364 mil jovens.

• Parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
do Centro Paula Souza, com o 
oferecimento de 63 vagas de 
formação híbrida aos docentes 
deste núcleo de excelência da 
educação técnica.

• Participação no Fórum 
Arteris de Segurança 
2016, evento de referência 
na área de segurança no 
trânsito, sendo o único 
programa de educação  
para o Ensino Médio  
a ser convidado.

• Presença na Feira de 
Tecnologia do Centro 
Paula Souza, maior evento 
estudantil brasileiro da 
área técnica, com oficinas 
de game design para 
mobilidade e participação 
de projetos didáticos de 
estudantes inspirados 
pelo JVT.

• Dezenas de produtos 
sobre mobilidade criados 
por grupos de jovens, 
orientados por professores 
participantes do JVT, 
incluindo aplicativos para 
smartphones, websites, 
histórias em quadrinhos, 
poesias e outros.

• Lançamento, durante 
a Semana Nacional do 
Trânsito (18 a 25 de 
setembro), de dois novos 
cursos on-line gratuitos 
voltados para educação, 
cidadania e segurança 
no trânsito. Direcionados 
principalmente a 
educadores, os cursos têm 
vagas ilimitadas e estão 
disponíveis no site do JVT 
(www.jvt.org.br).
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S instituições de ensino 

devem exercer  
um papel ativo em 
favor da segurança  
no trânsito
Educational institutions should play an 
active role in favor of traffic safety
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• 1,468 participants 
(with new subscribers 
every week), indirectly 
benefiting more than 
62,364 young people.
 
• Partnership with the 
Government of the State 
of Sao Paulo, through 
the Paula Souza Center, 
offering 63 vacancies  
of hybrid training to  
the teachers of this 
nucleus of excellence in 
technical education.
 
• Participation in the 
Arteris Forum of Safety 
2016, event of reference in 
the area of traffic safety, 
being the only one invited 
education program for 
high school.
 
• Presence at the 
Technology Fair of Paula 
Souza Center, the largest 
Brazilian student event in 
the technical area, with 
game design workshops for 
mobility and participation 
of JVT-inspired student 
learning projects.
 
• Dozens of mobility 
products created by 
youth groups, led by JVT 
participating teachers, 
including smartphone apps, 
websites, comics, poetry, 
and more.
 
• Launching, during 
National Traffic Week 
(September 18-25), of two 
new free online courses 
focused on education, 
citizenship and traffic 
safety. Targeted primarily at 
educators, the courses have 
unlimited vacancies and 
are available on the JVT 
website (www.jvt.org.br).
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Com quem?
Virgo Game studios
Meios de ação:
• Formação de educadores: cursos híbridos e MooCs (totalmente a distância) para capacitar o público-alvo na 
implantação efetiva de ações do programa JVt em suas instituições de ensino.
• JVT na Rede: plataforma on-line para educadores que integra ambiente virtual de aprendizagem, conteúdos, 
ferramentas, games e blog. destaque para a seção Resultados, que prestigia educadores participantes publicando seus 
depoimentos, fotos e fichas técnicas dos projetos realizados. acesse em www.jvt.org.br.
• Games sobre mobilidade: autopolis, um game multiplayer em 3d que contribui com o desenvolvimento do senso de 
responsabilidade no trânsito para jovens, lançado no 1° Festival Games For Change américa latina.
• Biblioteca de Projetos: acervo livre de propostas didáticas baseadas em projetos sobre segurança no trânsito, 
Mobilidade e Cidadania. Cada projeto contém informações, guias do professor e do aluno, referências detalhadas sobre 
as disciplinas contempladas, carga horária e objetivos didáticos de acordo com o ano letivo.
• Planificador: ferramenta on-line para facilitar o planejamento da educação para mobilidade nas escolas, utilizando 
modelos da Biblioteca de Projetos como ponto de partida e adaptando-os ao seu contexto. Contempla agenda das 
aulas, acesso aos conteúdos didáticos e edição on-line para atender o contexto de cada educador.
• Guia para Educadores: publicação didática para motivar e orientar a implantação de educação para a mobilidade 
nas escolas, introduzindo uma leitura crítica com jogos, projetos didáticos e estímulo ao protagonismo juvenil como 
forma de investimento em mobilidade e cidadania.
• Presença em Redes sociais: canal de relacionamento com publicações periódicas de artigos autorais sobre notícias, 
campanhas, eventos e dicas de segurança. disponível na página www.facebook.com/JogodaVidaemtransito.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Fomentar nas escolas programas de educação que contribuam com a formação de jovens protagonistas 
da mobilidade responsável.
• Capacitar educadores para planejar, implantar, monitorar e multiplicar projetos didáticos com seus 
alunos, envolvendo ações realizadas no ambiente escolar, doméstico e nos seus entornos.
• Disseminar gratuitamente conteúdos pedagógicos e ferramentas lúdicas para abordar a mobilidade por 
meio da aprendizagem Baseada em Projetos, que desenvolve nos jovens o protagonismo, o pensamento 
crítico e a motivação para agir.

Para quem?
as ações do Programa JVt são voltadas às comunidades escolares em geral, atendendo educadores das redes de 
ensino de todo o país, incluindo professores, coordenadores, gestores, agentes educacionais e pais de alunos.
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Público tem 
acesso gratuito 
a um amplo 
conjunto de 
propostas para 
dentro e fora das 
salas de aula
Public has 
free access to 
a wide range 
of proposals 
in and out of 
classrooms



DATAShEET
What are the goals?
• Encourage education programs in schools that contrib-
ute to the formation of young protagonists of responsible 
mobility.
• Train educators to plan, implement, monitor and mul-
tiply didactic projects with their students, involving ac-
tions taken in the school environment, at home and in 
their surroundings.
• Disseminate free pedagogical content and playful tools 
to address mobility through Project-Based Learning, 
which develops the protagonism, critical thinking and 
motivation to act in young people.
 
For whom?
The actions of the JVT Program are geared toward 
school communities in general, serving educators in 
education networks throughout the country, including 
teachers, coordinators, managers, educational agents 
and parents of students.

Who with?
Virgo Game Studios

Means of action:
• Training of educators: hybrid courses and MOOCs 
(totally remote) to train the target public in the effective 
implementation of actions of the JVT program in its edu-
cational institutions.
• JVT na Rede: an online platform for educators that inte-
grates virtual learning environment, content, tools, 

games and blog. Featuring the Results section, which 
prescribes participating educators by publishing their 
statements, photos and fact sheets of the projects carried 
out. Access at www.jvt.org.br.
• Mobility Games: Autopolis, a 3D multiplayer game that 
contributes to the development of a sense of responsibil-
ity in traffic for young people, launched at the 1st Games 
For Change Latin America Festival.
• Project Library: free collection of didactic proposals 
based on projects on Traffic Safety, Mobility and Citizen-
ship. Each project contains information, teacher’s and 
student’s guides, detailed references on the disciplines 
contemplated, workload and didactic objectives accord-
ing to the school grade.
• Planner: an online tool to facilitate the planning of 
education for mobility in schools, using models from the 
Project Library as a starting point and adapting them 
to their context. It includes class schedules, access to 
didactic content and online editing to suit the context of 
each educator.
• Guide for Educators: a didactic publication to motivate 
and guide the implementation of education for mobility 
in schools, introducing a critical reading with games, di-
dactic projects and stimulating the youth protagonism as 
a form of investment in mobility and citizenship.
• Presence in Social Networks: channel of rela-
tionship with periodical publications of articles on 
news, campaigns, events and safety tips. Available at 
www.facebook.com/JogodaVidaemTransito.

A
c

t
i

v
i

t
i

e
s

 
R

e
p

o
R

t
 

2
0

1
6

/
2

0
1

7

49 

mobilidade 
é abordada 

por meio de 
conteúdos 

pedagógicos 
e ferramentas 

lúdicas
Mobility is approached 

through pedagogical contents 
and recreational tools
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Pró-Educar 
Brasil

Data from the 2015 Primary School 
Census show that 38.7% of the 518,313 
public school teachers in the country 
have no formation in the subject they 
teach. This condition is reflected in more 
than half the number of classes taught in 
public schools. In addition, according to 
the National Education Guidelines and 
Bases Law of 1996, all Basic Education 
teachers should have a higher education 
diploma – a goal that the National Edu-
cation Plan anticipated in 2015. Scenario 

is still far from reality. According to the 
same census, 12.7% of vacancies are 
filled by teachers without a degree.

In order to contribute to the im-
provement of this situation, in 2009 
Volkswagen Foundation conceived the 
project Pró-Educar Brasil, which pro-
vides scholarships for the university ed-
ucation of teachers who did not attend 
university. Since the Northeast comprises 
almost half of the professors without a 
diploma in the classroom, undergraduate 

D
ados do Censo escolar da 
educação Básica 2015 mos-
tram que 38,7% dos 518.313 
professores de escolas públi-
cas do País não têm formação 

na disciplina em que dão aulas. essa 
condição se reflete em mais da meta-
de do número de aulas ministradas 
na rede pública. além disso, de acor-
do com a lei de diretrizes e Bases da 
educação Nacional, de 1996, todos os 
professores da educação Básica deve-
riam possuir diploma de curso em nível 
superior – meta que o Plano Nacional 
de educação previa atingir em 2015. 
No entanto, esse cenário ainda está dis-
tante da realidade. segundo o mesmo 

censo, 12,7% das vagas são preenchi-
das por docentes sem licenciatura.

Para contribuir com a melhora desse 
quadro, a Fundação Volkswagen con-
cebeu em 2009 o projeto Pró-educar  
Brasil, que proporciona bolsas de es-
tudo para a formação universitária de 
professores que não cursaram o nível 
superior. Como o Nordeste agrega 
quase metade dos docentes sem di-
ploma em sala de aula, os cursos de 
licenciatura e graduação plena são 
oferecidos exclusivamente a profissio-
nais da educação infantil e do ensino 
Fundamental que exercem o magisté-
rio em cidades dessa região do Brasil. 

desde o início, há oito anos, um total 

Cursos de 
licenciatura e 
graduação plena 
são oferecidos 
a profissionais 
que exercem o 
magistério na 
região Nordeste
Graduation and full graduation 
courses are offered to  
professionals who practice 
teaching in the Northeast region





R
e

l
a

t
ó

R
i

o
 

d
e

 
a

t
i

v
i

d
a

d
e

s
 

2
0

1
6

/
2

0
1

7
Pró-Educar Brasil

52 

and full undergraduate courses are offered exclu-
sively to nursery and primary education profes-
sionals who teach in cities in this region of Brazil.

From the beginning, eight years ago, a total of 
192 educators received university scholarships, 
directly benefiting 5,760 students in three states: 
Ceará (cities of Maranguape and Fortaleza); 
Paraíba (Patos, Campina Grande, João Pessoa 
and Monteiro) and Pernambuco (Águas Belas, 
Arcoverde, Carpina, Garanhuns, Gravatá, Ja-
boatão dos Guararapes and Recife).

Besides reducing the regional differences that 
still persist in the country, the program aims at 
the improvement of education quality from the 
beginning of the school trajectory. After all, it is 
in Early Childhood Education that most teachers 
work without a university degree. According to 
the Law of Guidelines and Bases, those who com-
pleted only the teaching profession can already 

teach for children from 0 to 6 years, but 10% of 
teachers do not even have this minimum training.

The situation is repeated in the following stag-
es, for which all educators, by law, should have 
undergraduate degrees. In the final years of ele-
mentary school, for example, one in five teachers 
does not have a university degree.

For this reason, Pró-Educar Brasil has en-
couraged higher education of teachers year after 
year. In 2015, due to the economic instability, 
the project no longer counts on the partnership 
of dealers, but Volkswagen Foundation assumed 
the full costs of the exchanges to ensure the con-
tinuity of the initiative. However, in 2016, the 
partnership with the Vale do Acaraú State Uni-
versity made the program progress, guarantee-
ing 80 new full scholarships for the university 
education of public school teachers in the states 
of Ceará and Pernambuco.

de 192 educadores receberam bolsas de estudo 
universitário, beneficiando diretamente 5.760 
alunos em três estados: Ceará (cidades de Ma-
ranguape e Fortaleza); Paraíba (Patos, Campina 
Grande, João Pessoa e Monteiro) e Pernambuco 
(Águas Belas, arcoverde, Carpina, Garanhuns, 
Gravatá, Jaboatão dos Guararapes e Recife).

além de diminuir as diferenças regionais 
que ainda persistem no país, o programa visa 
melhorar a qualidade do ensino desde o iní-
cio da trajetória escolar. afinal, é na educação 
infantil que trabalha grande parte dos profes-
sores sem graduação universitária. de acordo 
com a lei de diretrizes e Bases, quem concluiu 
apenas o magistério já pode lecionar para 
crianças de 0 a 6 anos, mas 10% dos docentes 
sequer têm essa formação mínima.

a situação se repete nas fases seguintes, 

para as quais todos os educadores, por lei, 
deveriam ter cursado licenciatura. Nos anos 
finais do ensino Fundamental, por exemplo, 
um em cada cinco professores não tem di-
ploma universitário. 

Por isso, o Pró-educar Brasil tem incenti-
vado a formação superior de docentes ano 
após ano. em 2015, devido à instabilidade 
econômica, o projeto deixou de contar com a 
parceria de concessionárias, mas a Fundação 
Volkswagen assumiu os custos integrais das 
bolsas para assegurar a continuidade da ini-
ciativa. Já em 2016, a parceria mantida com 
a Universidade estadual Vale do acaraú fez o 
programa avançar, garantindo 80 novas bol-
sas de estudo integrais para a formação uni-
versitária de professores da rede pública nos 
estados do Ceará e de Pernambuco.

• Desde 2009, o 
Pró-Educar  Brasil já 
ofereceu graduação a 192 
professores no Ceará, 
Paraíba e Pernambuco, 
beneficiando 5.760 alunos 
da rede pública.

• Só em 2016, foram 
concedidas 45 novas 
bolsas de estudo em nível 
universitário a professores 
dos estados do Ceará e de 
Pernambuco, totalizando 
80 bolsas de estudo em 
andamento. 

Results
• Since 2009, Pró-Educar 
Brasil has already offered 
graduation to 192 teachers 
in Ceará, Paraíba and 
Pernambuco, benefiting 
5,760 students from the 
public network.
 
• Only in 2016, 45 new 
scholarships were awarded 
at university level to 
teachers from the states 
of Ceará and Pernambuco, 
totaling 80 scholarships in 
progress.

Pró-Educar Brasil já 
concedeu bolsas de 
estudo universitário 
a 192 professores, 
beneficiando  
5.760 alunos em 
três estados
Pró-Educar Brasil 
has already 
awarded university 
scholarships to 192 
teachers, benefiting 
5,760 students in 
three states
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Com quem?
universidade Estadual Vale do Acaraú.

os alunos-professores recebem bolsa de estudos integral durante todo o período do curso e estudam em 
instituições de ensino superior locais conveniadas com a Universidade estadual Vale do acaraú.

DATAShEET
What are the goals?
• Invest in the university formation of teachers, aiming at 
their professional emancipation and the development of 
their capacities.
• Contribute to improving the quality of education in the 
cities of the Northeast region of Brazil.
 
For whom?
Teachers of Early Childhood Education and Elementary 

Education who do not have a university degree in cities in 
the Northeast region of Brazil.
 
With whom?
State University Vale do Acaraú.
The student-teachers receive a full scholarship during 
the entire period of the course and study in local  
higher education institutions in agreement with the Vale 
do Acaraú State University.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Investir na formação universitária de professores, visando a sua emancipação profissional e o 
desenvolvimento de suas capacidades.
• Contribuir para a melhoria da qualidade da educação nos municípios da região Nordeste do Brasil.

Para quem?
Professores de educação infantil e ensino Fundamental que não possuem diploma de nível superior em 
cidades da região Nordeste do Brasil.

Além de atenuar 
as diferenças 

regionais, o projeto  
visa melhorar a 

qualidade do ensino 
desde o início da 
trajetória escolar

In addition to 
mitigating regional 

differences, the 
project aims to 

improve the quality 
of education from 

the beginning of the 
school trajectory
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Costurando 
o Futuro

In order to promote the social development 
of the residents of Volkswagen do Brasil’s facto-
ries with the generation of job opportunities and 
business networks, Volkswagen Foundation cre-
ated the Costurando o Futuro project, which 
works on the three pillars of sustainability: so-
cial, economic and environmental . Through it, 
the automaker donates uniforms used by em-
ployees and automotive tissue samples (from 
car seats to seat belts) to be transformed into 
new products, such as nécessaires, handbags, 
backpacks, aprons, trash cans, among others. 
The idea is to offer work and income alterna-
tives to the participants, who begin to receive 

training in entrepreneurship, management, 
networking and sewing.

Besides the social and economic focus, the 
project contributes to the reduction of envi-
ronmental impact, as it uses as raw materials 
items that would be disposed of in landfills in 
the cities where Volkswagen do Brasil main-
tains its factories. Since the program was 
started in 2009, 76 tons of fabric have already 
been reused.

In Sao Bernardo do Campo city (SP), 
Costurando o Futuro was held for three years 
(from 2009 to 2012) and benefited 161 people 
with training in cutting, sewing and entrepre-

P
ara promover o desenvolvi-
mento social de moradores 
do entorno das fábricas da 
Volkswagen do Brasil com a 
geração de oportunidades 

de trabalho e redes de negócios, a 
Fundação Volkswagen criou o pro-
jeto Costurando o Futuro, que atua 
nos três pilares da sustentabilidade: 
social, econômico e ambiental. Por 
meio dele, a montadora doa unifor-
mes usados por funcionários e amos-
tras de tecidos automotivos (desde o 
banco dos carros até cintos de segu-
rança) para que sejam transformados 
em novos produtos, como nécessai-
res, bolsas, mochilas, aventais, lixei-

ras, entre outros. a ideia é oferecer 
alternativas de trabalho e renda aos 
participantes, que passam a receber 
capacitação em empreendedorismo, 
gestão, formação de rede e costura.

além do foco social e econômico, o 
projeto contribui para a redução do im-
pacto ambiental, pois utiliza como ma-
térias-primas itens que seriam descar-
tados em aterros sanitários das cidades 
onde a Volkswagen do Brasil mantém 
suas fábricas. desde que o programa 
foi iniciado, em 2009, já foram reutiliza-
das 76 toneladas de tecido. 

em são Bernardo do Campo (sP), 
o Costurando o Futuro foi realizado 
durante três anos (de 2009 a 2012) e 



“For the Aliança Empreendedora (Entrepreneurial Alliance), it’s been a great experience to partner 
with the Project Costurando o Futuro. It is visible the impact it generates for entrepreneurs in terms 
of empowerment, knowledge, networks and income. Not to mention the opportunities for product 
innovation that Volkswagen fabrics provide.” 
Lina Maria Useche Jaramillo, executive director of Aliança Empreendedora

“Para a Aliança Empreendedora, está sendo uma ótima experiência ser 
parceira do projeto Costurando o Futuro. É visível o impacto que ele gera 
para as empreendedoras e empreendedores em termos de empoderamento, 
conhecimento, redes e renda. sem falar nas oportunidades de inovação em 
produto que os tecidos da Volkswagen proporcionam.”
Lina maria useche Jaramillo, diretora executiva da Aliança Empreendedora
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neurship. Today, this group works in favor of Tecoste 
Confecções, a small business that was born from the 
unfolding of the project.

Between 2012 and 2015, the action was replicated 
in Sao José dos Pinhais (PR), serving 90 community 
participants. The last stage in Paraná was marked by 
the formalization of the work groups and the formation 
of a network of seamstresses, who began to develop 
new products and means of commercialization.

In 2016, the focus was again on the ABCD region 
of Sao Paulo, formed by the cities of Santo André, Sao 
Bernardo do Campo, Sao Caetano do Sul and Diade-
ma. In partnership with Aliança Empreendedora and 
Rede Asta, the project aimed to identify and strengthen 
local productive groups to help them put into practice 
the sale of sustainable products, in line with the envi-
ronmental and social values of the company.

To do this, Volkswagen Foundation contacted the 
entrepreneurs of Sao Bernardo do Campo (Tecoste 
Confecções) who integrated the initial project and pro-
posed a new phase under the coordination of the Asta 

Network. Together, they have created a collection of 
more than 15 items ranging from lunch boxes to elec-
tronics carriers.

At the same time, the Entrepreneurial Alliance be-
gan the formation process, through a call (notice) in the 
ABCD region, of a network of productive groups of ar-
tisans who already dominated sewing and were willing 
to receive training and incentive to work in solidarity, 
producing wallets, table mat sets, accessories and other 
items through the technique of upcycling of textile ma-
terials donated by the automaker. The network received 
advice from modellers and designers, as well as techni-
cal training on a variety of topics, such as production 
line, creative process, business consultancy, organiza-
tional management concepts and business training.

Currently the Costurando o Futuro project has 80 
participants in the ABCD of Sao Paulo (divided into 
8 productive groups and 11 individual microentrepre-
neurs). The expectation for 2017 is that Volkswagen 
Foundation will continue to support this group in 
Greater Sao Paulo and resume activities in Paraná.

beneficiou 161 pessoas com formação em 
corte, costura e empreendedorismo. Hoje, 
esse grupo trabalha em prol da tecoste Con-
fecções, pequeno negócio que nasceu do 
desdobramento do projeto. 

entre 2012 e 2015, a ação foi replicada em 
são José dos Pinhais (PR), atendendo a 90 
participantes da comunidade. a última etapa 
no Paraná foi marcada pela formalização dos 
grupos de trabalho e formação de uma rede 
de costureiras, que passaram a desenvolver 
novos produtos e meios de comercialização.

em 2016, o foco voltou-se novamente 
à região do aBCd paulista, formada pelas 
cidades de santo andré, são Bernardo do 
Campo, são Caetano do sul e diadema. em 
parceria com a aliança empreendedora e a 
Rede asta, o projeto teve como meta identifi-
car e fortalecer grupos produtivos de costura 
locais para ajudá-los a colocar em prática a 
venda de produtos sustentáveis, alinhados 
aos valores socioambientais da montadora.

Para tanto, a Fundação Volkswagen reto-
mou contato com as empreendedoras de são 
Bernardo do Campo (tecoste Confecções) que 
integraram o projeto inicial e propôs uma nova 

fase sob coordenação da Rede asta. Juntas, 
elas criaram uma coleção com mais de 15 itens 
que vão desde lancheiras até porta-eletrônicos. 

Concomitantemente, a aliança empreen-
dedora iniciou o processo de formação, via 
chamamento (edital) na região do aBCd, de 
uma rede de grupos produtivos de artesãs 
que já dominassem a costura e estivessem 
dispostas a receber capacitação e incentivo 
para trabalhar de maneira solidária, confec-
cionando bolsas, carteiras, jogos americanos, 
acessórios e outros artigos por meio da técni-
ca de upcycling de materiais têxteis doados 
pela montadora. a rede recebeu consultoria 
de modelistas e designers, além de formação 
técnica sobre temas variados, tais como linha 
de produção, processo criativo, assessoria de 
empreendimento, noções de gestão organi-
zacional e treinamentos em negócios.

atualmente o Costurando o Futuro conta 
com 80 participantes no aBCd paulista (divi-
didos em 8 grupos produtivos e 11 microem-
preendedores individuais). a expectativa 
para 2017 é de que a Fundação Volkswagen 
continue apoiando esse grupo na Grande são 
Paulo e retome as atividades no Paraná. 

• Desde que foi iniciado, 
em 2009, o Costurando 
o Futuro reutilizou 76 
toneladas de tecido 
e beneficiou 376 
pessoas com formação 
em corte, costura e 
empreendedorismo na 
região do ABCD paulista e 
na cidade paranaense de 
São José dos Pinhais.

• Em 2016, o projeto contou 
com 80 participantes  
no ABCD, divididos em  
8 grupos produtivos e  
11 microempreendedores 
individuais. 

Results
• Since it was started in 
2009, Costurando o Futuro 
reused 76 tons of fabric and 
benefited 376 people with 
training in sewing, cutting 
and entrepreneurship in the 
ABCD region of Sao Paulo 
and in the city of Sao José 
dos Pinhais.
 
• In 2016, the project had 
80 participants in the ABCD, 
divided into 8 productive 
groups and 11 individual 
microentrepreneurs.
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Com quem?
Aliança Empreendedora e Rede Asta
a proposta de trabalho é dividida em três frentes de formação:
1. Capacitação técnica e profissionalizante de seus participantes, oferecida por associação competente e 
especializada, orientada à produção e ao mercado.
2. atendimento às necessidades sociais apresentadas pelo grupo, fazendo com que sejam articuladas 
parcerias entre demais secretarias municipais ou grupos da sociedade civil organizada.
3. empoderamento e orientação empreendedora, que subsidia os participantes a ter acesso para montar o negócio 
próprio ao final do projeto, oferecendo assim condições de sustentabilidade financeira e autonomia de negócios.

DATAShEET
What are the goals?
• Mobilize and support a network of entrepreneurs work-
ing with sewing and / or crafts to boost work and increase 
sales.
• Empowerment and entrepreneurship content so they can 
grow their business.
• Bring content on the solid waste law to entrepreneurs 
working with tissue and thereby encourage the use of re-
cyclable materials.

For whom?
Residents of vulnerable communities around the factories 
of Volkswagen do Brasil.

 
With whom?
Aliança Empreendedora and Asta Network
The work proposal is divided into three training fronts:
1. Technical and professional training of its participants, 
offered by a competent and specialized association, ori-
ented to production and the market.
2. Meeting the social needs presented by the group, mak-
ing partnerships between other municipal secretariats or 
organized civil society groups.
3. Empowerment and entrepreneurial orientation, which 
subsidizes participants to have access to set up their own 
business at the end of the project, thus offering conditions 
of financial sustainability and business autonomy.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Mobilizar e apoiar uma rede de empreendedores que trabalham com costura e/ou artesanato para a 
potencialização do trabalho e aumento das vendas.
• Empoderamento e conteúdo de empreendedorismo para que possam fazer seus negócios crescerem.
• Levar conteúdo sobre a lei de resíduos sólidos para empreendedores que trabalham com tecido e, com isso, 
fomentar o uso de materiais recicláveis.

Para quem?
Moradores de comunidades vulneráveis no entorno das fábricas da Volkswagen do Brasil.

Uniformes usados 
por funcionários e 
amostras de tecidos 
automotivos são 
transformados em 
novos produtos pelas 
empreendedoras
Uniforms worn 
by employees 
and automotive 
tissue samples are 
transformed into 
new products by 
entrepreneurs
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Volkswagen na 
Comunidade

To provide professional training 
to people with disabilities; To bring 
new life expectancy to preterm infants 
through breastfeeding; To use the culture 
to rescue children and adolescents in sit-
uations of vulnerability. These are some 
stories of social transformation that only 
became possible thanks to the 2016 edi-
tion of the Volkswagen na Comunidade 
social projects contest.

Created nine years ago to encourage 
social engagement and the active role of 

Volkswagen Brasil employees in building a 
better future, the program offers cash prizes 
for the best projects enrolled by employees 
who carry out some form of volunteer work 
in non-profit organization. Each winning 
entity receives R$ 40,000 in cash to invest, 
throughout the year, in development ac-
tions in the communities where they work, 
in addition to being able to participate in a 
Social Project Management course.

There are 11 awards a year, distribut-
ed among the assembly plants, the parts 

O
ferecer formação profissional 
a pessoas com deficiência; 
levar uma nova esperança de 
vida a bebês prematuros por 
meio do aleitamento ma-

terno; utilizar a cultura para resgatar 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade. essas são algumas 
histórias de transformação social que 
só se tornaram possíveis graças à edi-
ção 2016 do concurso de projetos so-
ciais Volkswagen na Comunidade. 

Criado há nove anos para incen-
tivar o engajamento social e o papel 
ativo dos funcionários da Volkswagen 
do Brasil na construção de um futuro 
melhor, o programa oferece prêmios 

em dinheiro para os melhores projetos 
inscritos por colaboradores que de-
sempenham alguma forma de traba-
lho voluntário em organizações da so-
ciedade civil sem fins lucrativos. Cada 
entidade vencedora recebe R$ 40 mil 
em dinheiro para investir, ao longo do 
ano, em ações de desenvolvimento 
nas comunidades onde atuam, além 
de poder participar de um curso de 
Gestão de Projetos sociais. 

são 11 prêmios por ano, distribuí-
dos entre as unidades fabris da mon-
tadora, o centro de distribuição de pe-
ças, os escritórios regionais de vendas 
e de serviços financeiros e a MaN latin 
america. deste total de contemplados, 
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distribution center, the regional sales and financial 
services offices and MAN Latin America. 

From this total, ten must be unprecedented. The 
Sustainability Prize, in the amount of R$ 40,000, 
is delivered to the entity that best managed the re-
sources received in the awards of the previous year.

Civil society organizations within 200 km of fac-
tory, sales and financial services offices and MAN 
Latin America can participate.

In each location, there is a committee made 
up of volunteer collaborators who receive specific 
training for the dissemination, dissemination and 
support of the competition, as well as for the evalu-
ation of the registered projects.

In order to disseminate and democratize this 
opportunity even more among employees, there is 
a contest hotsite (www.vwnacomunidade.com.br), 
where everyone can access information about 
how to participate, deadlines for registration, 
supporting documents and the editions of the 
previous years.

The contest works on two fronts. On the one 
hand, it promotes social engagement among em-
ployees of Volkswagen do Brasil. On the other hand, 
the awards given to the institutions allow them to 
have the financial and management conditions to 
put their plans into practice with excellence.

Since its creation, the contest has distributed 
more than R$ 3 million in prizes, directly bene-
fiting around 471 thousand people from 27 Bra-
zilian states. 

The result is reflected in the recognition of the 
importance of the program for various segments of 
society and in the very social engagement of its em-
ployees. So that in 2016, there was a record in the 
number of registrations, with 790 projects indicat-
ed, 11.7% more than in the previous year, when 707 
enrolled. This shows that Volkswagen Foundation is 
on the right track and that the company’s employees 
are increasingly interested in acting as volunteers 
and contribute actively to provide a better future for 
more Brazilians.

dez devem ser inéditos. Já o Prêmio de susten-
tabilidade, no valor de R$ 40 mil, é entregue à 
entidade que melhor tiver gerido os recursos 
recebidos na premiação do ano anterior. 

Podem participar organizações da socie-
dade civil que estejam em um raio de 200 km 
do entorno das unidades fabris, escritórios  
de vendas e serviços financeiros e MaN latin  
america. em cada localidade, há um comitê 
formado por colaboradores voluntários que re-
cebem formação específica para a divulgação, 
disseminação e o suporte do concurso, bem 
como para a avaliação dos projetos inscritos. 

a fim de difundir e democratizar essa 
oportunidade ainda mais entre os cola-
boradores, há um hotsite do concurso  
(www.vwnacomunidade.com.br), onde to-
dos podem acessar informações sobre como 
participar, prazos de inscrição, documentos 
de apoio e as edições dos anos anteriores.

o concurso trabalha em duas frentes. Por 
um lado, promove o engajamento social 

entre os colaboradores da Volkswagen do 
Brasil. Por outro, os prêmios entregues às 
instituições permitem que elas tenham con-
dições financeiras e de gestão para colocar 
seus planos em prática com excelência. 

desde a sua criação, o concurso já distri-
buiu mais de R$ 3 milhões em prêmios, be-
neficiando diretamente cerca de 471 mil pes-
soas de 27 estados brasileiros. o resultado se 
reflete no reconhecimento da importância 
do programa para diversos segmentos da so-
ciedade e no próprio engajamento social de 
seus funcionários. tanto que, em 2016, regis-
trou-se um recorde no número de inscrições, 
com 790 projetos indicados, 11,7% a mais 
que no ano anterior, quando concorreram 
707 inscritos. isso mostra que a Fundação 
Volkswagen está no caminho certo e que os 
colaboradores da montadora estão cada vez 
mais interessados em atuar como voluntá-
rios e contribuir ativamente para proporcio-
nar um futuro melhor a mais brasileiros.

• Em nove anos, o concurso 
Volkswagen na Comunidade 
já entregou 84 prêmios, que 
beneficiaram diretamente 
471.768 pessoas, de 
27 estados brasileiros, e 
ultrapassaram a soma de 
R$ 3 milhões.

• No histórico, foram 4.350 
projetos inscritos por 
2.003 padrinhos, os quais 
são sempre colaboradores 
da Volkswagen do Brasil, 
Serviços Financeiros e 
MAN Latin America que 
atuam como voluntários 
nas entidades.

• Em 2016, o Volkswagen 
na Comunidade teve 
recorde de inscrições: 
foram 790 projetos 
indicados, 11,7% a mais do 
que no ano anterior (707). 

Results
• In nine years, Volkswagen 
na Comunidade Contest 
has already delivered 84 
awards, which directly 
benefited 471,768 people 
from 27 Brazilian states, 
and exceeded the sum of 
R$ 3 million.
 
• In the history, 4,350 
projects were registered 
by 2,003 sponsors, who 
are always employees 
of Volkswagen do Brasil, 
Financial Services and MAN 
Latin America who act as 
volunteers in the entities.
 
• In 2016, Volkswagen na 
Comunidade had a record 
of registrations: there were 
790 projects indicated, 
11.7% more than in the 
previous year (707).
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Com quem?
Neurônio Ativação de Negócios e Causas.
ao longo do ano, a Fundação Volkswagen realiza visitas técnicas para acompanhamento e monitoramento das 
ações propostas, bem como para orientações que possam contribuir para a execução do projeto vencedor. 
além do prêmio em dinheiro, as 11 organizações vencedoras ganham curso de gestão para administrar seus 
projetos sociais de forma sustentável. esse curso também é oferecido às instituições finalistas do prêmio, 
abordando temas como planejamento, comunicação e marketing, mobilização de recursos, organização 
financeira, prestação de contas, avaliação e monitoramento de projetos.

DATAShEET
What are the goals?
• Contribute to social organizations where Volkswagen 
employees work voluntarily.
• Strengthen the relationship of the company’s business 
units with the local community.
• Encourage voluntary work among Volkswagen do Bra-
sil and Man Latin America employees.
 
For whom?
Employees, trainees and service providers within the Volk-
swagen do Brasil business units of the Jabaquara (SP), Sao 
Bernardo do Campo (SP), Sao Carlos (SP), Sao José dos Pin-
hais (PR), Taubaté (SP) units, Vinhedo (SP), Regional Sales 

and Financial Services Offices and also MAN Latin America.
 
With whom?
Neurônio Ativação de Negócios e Causas. (Neuron Busi-
ness Activation and Causes). Throughout the year, Volk-
swagen Foundation conducts technical visits to follow up and 
monitor the proposed actions, as well as guidelines that may 
contribute to the execution of the winning project. In addition 
to the cash prize, the 11 winning organizations gain manage-
ment course to manage their social projects in a sustainable 
way. This course is also offered to the finalist institutions of the 
award, addressing topics such as planning, communication 
and marketing, resource mobilization, financial organization, 
accountability, evaluation and project monitoring.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Contribuir com organizações sociais onde colaboradores da Volkswagen atuam voluntariamente.
• Fortalecer o relacionamento das unidades de negócio da empresa com a comunidade local.
• Incentivar o trabalho voluntário entre os colaboradores da Volkswagen do Brasil e Man Latin America.

Para quem?
Colaboradores, estagiários e prestadores de serviços dentro das unidades de negócios da Volkswagen do Brasil 
das unidades Jabaquara (sP), são Bernardo do Campo (sP), são Carlos (sP), são José dos Pinhais (PR), taubaté 
(sP), Vinhedo (sP),  escritórios Regionais de vendas e de serviços financeiros e também da MaN latin america.

Projeto vencedor 
da IX edição 
do concurso 
Volkswagen na 
Comunidade, 
Unidade São Carlos
Winning project 
of the IX edition 
of Volkswagen na 
Comunidade contest, 
Sao Carlos Unit
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Instituto 
Baccarelli

Aware of the role that music can play 
as an instrument of social transformation, 
Volkswagen Foundation renewed in 2016 
its partnership with the Baccarelli Institute, 
a non-profit organization that has been 
working for two decades within Heliopolis 
community in Sao Paulo, offering social / 
cultural programs and musical and artis-
tic training of excellence to over a thou-
sand children and young people in situa-
tion of social vulnerability.

Sponsorship has taken place since the 
year 2000, with the purpose of encourag-
ing the educational work of the institution, 
which transcends musical professionaliza-
tion, awakening in students values essen-
tial to the formation and development of 
any citizen, such as discipline, respect, 
creativity, coexistence and group col-
laborative sense. To do this, the institute 
uses an advanced structure, with highly 
qualified teachers, who teach theoretical 

C
iente do papel que a música 
pode exercer como instru-
mento de transformação so-
cial, a Fundação Volkswagen 
renovou em 2016 sua par-

ceria com o instituto Baccarelli, or-
ganização da sociedade civil sem fins 
lucrativos que atua há duas décadas 
dentro da comunidade Heliópolis, 
em são Paulo, oferecendo programas 
socioculturais e formação musical e 
artística de excelência a mais de mil 
crianças e jovens em situação de vul-
nerabilidade social.

o patrocínio ocorre desde o ano 
2000, com o propósito de incentivar o 
trabalho educacional da instituição, 

que transcende a profissionalização 
musical, despertando nos alunos va-
lores essenciais à formação e ao de-
senvolvimento de qualquer cidadão, 
tais como disciplina, respeito, criativi-
dade, convivência e senso colaborati-
vo em grupo. Para tanto, o instituto 
lança mão de uma estrutura de pon-
ta, com professores altamente quali-
ficados, que ministram aulas teóricas 
e técnicas, individuais ou em grupos 
de câmara, coral e orquestra. 

Como porta de entrada, tem-se a 
musicalização. Voltada, desde 2011, 
para crianças de 4 a 6 anos que inte-
gram a rede pública de ensino da co-
munidade de Heliópolis, esta etapa 

instituto 
Baccarelli 
oferece 
formação 
musical a mais 
de mil crianças 
e jovens em 
situação de 
vulnerabilidade
Baccarelli Institute offers 
musical training to over 1,000 
children and young people in 
situations of vulnerability
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and technical classes, individually or in chamber, 
choir and orchestra groups.

As entrance door, there is the musicalization. 
Since 2011, aimed at children aged 4 to 6 who  
are part of the public school system of the He-
liopolis community, this stage of the project has 
promoted the development of motor and psychic 
abilities, as well as stimulating children’s cre-
ativity and reasoning.

The Heliopolis Symphony Orchestra, the main 
line-up of the house, has the artistic direction of 
the titular conductor, Isaac Karabtchevsky, and 
the Indian patron Zubin Mehta, who visited the in-
stitution in 2005 and was enchanted by the power 
of music as a tool for social transformation.

In addition to teaching music, financial aid 
is offered to the students of the Youth Orchestra, 
the Heliópolis Symphony Orchestra and singing 
professional groups, so that they are not forced to 

abandon their studies to collaborate with the fam-
ily income, giving up on their dream of dedicating 
themselves exclusively to music.

With these initiatives, the Baccarelli Insti-
tute builds a trajectory of achievements day  
by day, raising values essential to the formation 
and development of every citizen. And the re-
sults already echo all over the world. In 2010, 
the Heliopolis Symphony Orchestra performed  
its first European tour, playing in major stages  
in England, Germany and Holland. In 2015, the 
institution’s history became a feature film that 
won the screenings of several festivals devoted 
to the seventh art, such as Locarno, Switzerland. 
And the last year was marked by two celebra-
tions: the Grand Concerto 2016 and the 20th an-
niversary of the institute, celebrated in December 
with a memorable performance on the stage of 
Sala Sao Paulo.

do projeto promove o desenvolvimento das 
habilidades motoras e psíquicas, além de es-
timular a criatividade e o raciocínio infantis. 

Já a orquestra sinfônica Heliópolis, princi-
pal formação da casa, conta com direção artís-
tica do maestro titular, isaac Karabtchevsky, e 
com o patrono indiano Zubin Mehta, que visi-
tou a instituição em 2005 e se encantou com 
o poder da música enquanto ferramenta de 
transformação social.  

além do ensino de música, um auxílio fi-
nanceiro é oferecido aos alunos da orquestra 
Juvenil, da sinfônica Heliópolis e dos grupos 
de profissionalização em canto, a fim de que 
eles não se vejam obrigados a abandonar os 
estudos para colaborar com a renda da famí-
lia, abrindo mão do sonho de se dedicarem 
exclusivamente à música. 

Com essas iniciativas, o instituto Bacca-
relli constrói dia a dia uma trajetória de 
conquistas, suscitando valores essenciais 
à formação e ao desenvolvimento de todo 
cidadão. e os resultados já ecoam mundo 
afora. em 2010, a orquestra sinfônica de 
Heliópolis realizou sua primeira turnê pela 
europa, tocando em importantes palcos da 
inglaterra, alemanha e Holanda.  em 2015, 
a história da instituição virou um longa-me-
tragem que ganhou as telas de vários festi-
vais dedicados à sétima arte, como o de lo-
carno, na suíça. e o último ano foi marcado 
por duas comemorações: a conquista do  
Grande Prêmio Concerto 2016 e o aniver-
sário de 20 anos do instituto, celebrado em 
dezembro com uma memorável apresenta-
ção no palco da sala são Paulo. 

• Mais de 2000 crianças 
e jovens são beneficiados 
anualmente pelos 
programas socioculturais 
do Instituto Baccarelli, que 
abrangem 5 orquestras, 
14 corais, 23 grupos de 
musicalização, 6 grupos 
de câmara e 2 cameratas, 
sob a responsabilidade de 
68 profissionais da música.

Results
• More than 2000 children 
and young people are 
benefited annually by the 
socio-cultural programs 
of the Baccarelli Institute, 
which comprises 5 
orchestras, 14 choirs, 23 
music groups, 6 chamber 
groups and 2 cameratas, 
under the responsibility of 
68 music professionals.

Programas vão  
da musicalização 
entre crianças de 
4 a 6 anos até um 
auxílio financeiro 
para os alunos  
das orquestras
Programs go from 
musicalization 
among children 
from 4 to 6 years 
until a financial 
aid for students of 
orchestras
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Com quem?
Instituto Baccarelli.
organização sem fins lucrativos, o instituto Baccarelli atende mais de 2 mil crianças e jovens por meio de seus 
programas socioculturais, os quais têm como premissa pedagógica proporcionar uma formação musical e 
artística de excelência, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento pessoal e criando oportunidades de 
profissionalização na música erudita.  Para essas atividades, o instituto dispõe de ampla estrutura, distribuída em dois  
prédios, onde ocorrem práticas de conjunto de 5 orquestras, 14 corais, 6 grupos de câmara, 2 cameratas, 23 grupos de 
musicalização, além de aulas em grupo e individuais sob a responsabilidade de 68 profissionais da música.

DATAShEET
What are the goals?
• To provide youngsters with knowledge and the develop-
ment of their human potential through the promotion of 
artistic education and the formation of groups of teach-
ing programs, in order to give students a real experience 
of the routine of a musician / singer and fomenting the 
increase of groups from the artistic scene of the country 
with quality programs.
• Develop a set of skills – such as discipline, creativity, logi-
cal-mathematical reasoning, ability to interact and work col-
lectively, depending on the group – through musical practice 
and other sociocultural actions, so as to prepare them not 
only for the musical performances, but for life in society.
• Offer cultural programs to assisted communities and 
the general public.

 For whom?
Children from 4 years of age and young people from low 
income families, with a focus on Heliopolis.
 
With whom?
Baccarelli Institute. A non-profit organization, the  
Baccarelli Institute serves over 2,000 children and young 
people through its socio-cultural programs, whose peda-
gogical premise is to provide excellent musical and artis-
tic training, thus contributing to personal development and 
creating opportunities of professionalization in classical 
music. For these activities, the institute has a wide structure, 
distributed in two buildings, where there are practices of 5 
orchestras, 14 choirs, 6 chamber groups, 2 cameratas, 23 
groups of music, as well as group and individual classes un-
der the Responsibility of 68 music professionals.

Ficha Técnica
Quais são os objetivos?
• Propiciar aos jovens integrados aos programas conhecimentos e o desenvolvimento de seu potencial 
humano, por meio da promoção do ensino artístico e da formação de grupos dos programas de ensino, 
com intuito de conceder aos alunos uma vivência real da rotina de um músico/cantor e de fomentar o 
aumento de grupos componentes da cena artística do país com programação de qualidade. 
• Desenvolver um conjunto de habilidades – como disciplina, criatividade, raciocínio lógico-matemático, 
capacidade de interagir e de trabalhar coletivamente, em função do grupo –  por meio da prática musical 
e de outras ações socioculturais, de forma a prepará-los não apenas para as apresentações musicais, mas 
para a vida em sociedade.
•  Oferecer programação cultural às comunidades assistidas e ao público em geral.

Para quem?
Crianças a partir de 4 anos de idade e jovens oriundos de famílias de baixa renda, com foco   
preferencialmente em Heliópolis. 

Orquestra Sinfônica 
de Heliópolis, 
principal formação 
da casa, tem o 
maestro indiano 
Zubin Mehta como 
patrono oficial
Heliopolis Symphony 
Orchestra, main 
house formation, 
has the Indian 
master Zubin Mehta 
as official patron
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Contribuições

Since the beginning of Volkswagen 
Foundation’s work in 1979, we are fully 
convinced that Education is the best way 
to build a future with the lowest levels of 
misery, violence, corruption and unemploy-
ment. Since then, we have achieved great 
achievements, but there is still much to  
do. Although access to schooling has in-
creased significantly in recent decades, 
the quality of public education continues 
to be worrying: in 2016, the OECD (Or-
ganization for Economic Cooperation and 
Development) released an international 
ranking of school performance that puts 
Brazil among the eight countries that have 
students with poorer knowledge of mathe-
matics, science and reading.

To change this scenario, investing in 
the teacher is of the utmost importance. 
He is undoubtedly one of the main agents 
of transformation in society, and must be 
given all the qualification and improvement 
necessary to perform his duties with excel-
lence, arousing in students a genuine inter-
est in learning.

Our seven projects that support the Ed-
ucation pillar meet this purpose. Through 
the mobilization of the public, private and 
organized civil society, we have succeeded 
in facilitating the exchange of experiences 
and the sharing of new technologies capa-
ble of promoting effective improvements in 
the learning process, ensuring that educa-
tors from all parts of Brazil have access to 

the same tools, methodologies and oppor-
tunities for professional improvement.

The results of these nearly four decades 
of social investment show that we are on 
the right path. With the help of our part-
ners, we favor the qualification of 757  
professionals in the area in 2016, bene-
fiting 67 thousand students from public 
schools in 7 Brazilian states. The three 
projects of the Social Development pil-
lar, thus, benefited 455 thousand people 
and 525 institutions in 4 states. These are 
gratifying numbers that only reinforce in 
ourselves the certainty that, with unity 
and good ideas, we can sow a more fair, 
egalitarian and promising tomorrow in all 
regions of the country.

D
esde o início dos trabalhos da 
Fundação Volkswagen, em 
1979, temos plena convicção 
de que a educação é o melhor 
caminho para se construir um 

futuro com menores índices de misé-
ria, violência, corrupção e desempre-
go. de lá para cá, obtivemos grandes 
conquistas, mas ainda há muito que 
fazer. embora o acesso à escola tenha 
aumentado de forma expressiva nas 
últimas décadas, a qualidade do ensi-
no público continua preocupante: em 
2016, a oCde (organização para a Coo-
peração e desenvolvimento econômi-
co) divulgou um ranking internacional 
de rendimento escolar que coloca o 
Brasil entre os oito países que têm es-
tudantes com pior conhecimento de 
matemática, ciências e leitura.

Para mudar esse cenário, é de 
suma importância investir no profes-
sor. ele é, sem dúvida, um dos princi-

pais agentes de transfor-
mação da sociedade, e 
deve receber toda a qua-
lificação e o aperfeiçoa-
mento necessários para 
exercer suas funções com 
excelência, despertando 
nos alunos o interesse ge-
nuíno pelo aprendizado. 

Nossos sete proje-
tos sustentados no pilar 
educação vêm ao encon-
tro desse propósito. Por 
meio da mobilização dos 
setores público, privado e da socieda-
de civil organizada, conseguimos faci-
litar a troca de experiências e o com-
partilhamento de novas tecnologias 
capazes de promover melhoras efe-
tivas no processo de aprendizagem, 
garantindo que educadores de todas 
as partes do Brasil tenham acesso às 
mesmas ferramentas, metodologias 

e oportunidades de apri-
moramento profissional.

os resultados dessas 
quase quatro décadas 
de investimento social 
mostram que trilhamos 
o caminho certo. Com o 
auxílio de nossos parcei-
ros, favorecemos a qua-
lificação de 757 profis-
sionais da área em 2016, 
beneficiando 67 mil alu-
nos de escolas da rede 
pública em 7 estados 

brasileiros. os três projetos do pilar 
desenvolvimento social, por sua vez, 
beneficiaram 455 mil pessoas e 525 
instituições em 4 estados. são nú-
meros gratificantes, que só reforçam 
em nós a certeza de que, com união 
e boas ideias, podemos semear um 
amanhã mais justo, igualitário e pro-
missor em todas as regiões do país.

Contributions

Keli smaniotti, diretora 
de administração e 
Relações institucionais
Keli Smaniotti, Director 
of Administration and 
Institutional Relations
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