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O ano de 2017 marcou a história da Fundação 
Volkswagen. Depois de uma imersão em nossa 
trajetória, e em tudo que construímos, desde 
1979, revisitamos nosso alinhamento estratégico, 
fortalecendo, de maneira clara e objetiva, um trabalho 
de quase 40 anos: por meio do conhecimento, queremos 
diminuir distâncias, apoiando pessoas e comunidades 
para que se movam em direção a transformações 
efetivas. Para isso, desenvolvemos iniciativas de 
impacto social e educacional.

The year 2017 marked the history of the Volkswagen 
Foundation. After an immersion in our trajectory and in 
everything we have built since 1979, we have revisited 
our strategic alignment, strengthening, in a clear and 
objective way, a work of almost 40 years: through 
knowledge, we want to reduce distances, and support 
people and communities so that they can move towards 
effective transformations. For this purpose, we have 
developed social and educational impact initiatives.

A Fundação também tem o papel de apoiar tecnicamente ações 
de responsabilidade social da Volkswagen, para que, de fato, 
façam a diferença nas realidades em que a corporação atua 
e, ao mesmo tempo, reforcem a relação da montadora com a 
comunidade, retribuindo a parceria de 65 anos entre a empresa 
e a sociedade brasileira. Por meio dessa expertise, promovemos 
oportunidades perenes de fortalecimento mútuo.

A vocação da Volkswagen em contribuir para a mobilidade das 
pessoas inspira a Fundação a desenvolver iniciativas e a apoiar 
projetos que propiciem um movimento inclusivo, participativo 
e equitativo, oferecendo oportunidades concretas aos cidadãos 
para que protagonizem transformações pessoais e coletivas. 
Transformações essas que, por terem como base o conhecimento 
atrelado à prática, são orientadas para a sustentabilidade, por 
meio de projetos divididos em dois pilares de atuação: Educação 
e Desenvolvimento Social, ambos essenciais à construção de 
comunidades mais fortes, formadas por pessoas conscientes, 
comprometidas com o bem-estar coletivo e protagonistas de 
transformações positivas nas realidades em que vivem.

The Foundation also has the role of technically supporting 
Volkswagen’s social responsibility actions so that, in fact, 
they make a difference in the scenarios in which the 
corporation operates and, at the same time, strengthen 
the relationship of the automaker with the community, 
repaying the partnership of 65 years between the company 
and the Brazilian society. Through this expertise, we 
promote perennial opportunities for shared empowerment.

Volkswagen’s vocation to contribute to people’s mobility 
inspires the Foundation to develop initiatives and 
support projects that foster an inclusive, participatory 
and equitable movement, offering tangible opportunities 
for citizens to engage in personal and collective 
transformation. These transformations, based on 
knowledge linked to practice, are oriented towards 
sustainability, through projects divided into two pillars of 
action: Education and Social Development, both essential 
to the construction of stronger communities, formed by 
conscious people, committed to the collective well-
being and protagonists of positive transformations in the 
realities in which they live.

Valores que nos inspiram

• Respeito 
• Sustentabilidade 
• Perenidade 
• Transparência 

Values that inspire us

• Respect 
• Sustainability 
• Perenniality 
• Transparency 

Movemos pessoas e somos movidos por elas.
Essa conexão nos faz avançar em direção a um futuro melhor!

We move people and we are moved by them.
This connection makes us move towards a better future!

POR ONDE NOS
MOVEMOS EM 2017
BRAND PLACEMENT IN 2017

Through its Education projects in 2017, the Volkswagen Foundation benefited 416,207 students and 2,365 educators from 
1,184 schools and institutions located in 419 cities in 26 states. Social Development projects, in turn, totaled 459,160 direct 
beneficiaries, out of 1,480 institutions, in 213 cities in 24 states.

Por meio de seus projetos de Educação, em 2017, a Fundação Volkswagen beneficiou 416.207 estudantes
e 2.365 educadores, de 1.184 escolas e instituições, localizadas em 419 cidades

de 26 estados. Os projetos de Desenvolvimento Social, por sua vez, somaram 459.160 beneficiados diretos, 

de 1.480 instituições, em 213 cidades de 24 estados.

Além disso, em reconhecimento aos esforços empreendidos pela 
Fundação Volkswagen, ao longo de sua atuação pela melhoria da 
educação pública brasileira, recebemos o Prêmio Lide Educação e 
Inovação 2017, na categoria Educação. 

Neste relatório, vamos compartilhar os principais destaques 
do ano.  Avanços conquistados a muitas mãos, com parceiros 
multiplicadores, tão comprometidos como nós, engajados na 
construção de um Brasil em constante movimento, seguindo em 
direção à dignidade, à equidade e ao desenvolvimento sustentável. 

In addition, in recognition of the efforts made by the 
Volkswagen Foundation, throughout its efforts to improve 
Brazilian public education, we received the 2017 Education 
and Innovation Lide Prize in the Education category. 

In this report we will share the highlights of the year. 
Improvements conquered by many hands, with multiplier 
partners, as committed as us, engaged in the construction of 
an always moving Brazil heading towards dignity, equity and 
sustainable development.
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MENSAGEM
DE ABERTURA
OPENING MESSAGE

A Fundação Volkswagen desenvolve iniciativas de impacto 
social e educacional com recursos provenientes dos 
rendimentos de um fundo constituído pela montadora alemã 
em 1979, além de apoiar tecnicamente algumas das ações de 
responsabilidade social da Volkswagen do Brasil. Junto com 
parceiros técnicos, aplicamos e disseminamos conhecimentos 
capazes de atrelar a teoria à prática. O resultado disso são 
verdadeiras transformações em duas frentes de atuação: 
Educação e Desenvolvimento Social.

O ano de 2017 foi de desafios e oportunidades. O cenário de 
mudanças pelo qual o Brasil e o mundo vêm passando demanda 
a construção de pontes e canais de diálogo, essenciais para a 
concretização de um futuro mais digno e socialmente inclusivo, 
com respeito e tolerância. Diante disso, o investimento social 
privado assume um papel fundamental para a articulação 
de ideias e a proposição de caminhos que apontem para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade. Em 2017, os 
esforços da Fundação Volkswagen estiveram voltados para o 
fortalecimento de sua missão que, há quase quatro décadas, 
vem contribuindo para mudar positivamente a vida de milhões 
de brasileiros. Assim, consolidamos nosso posicionamento 
estratégico, certos de que pelo conhecimento somos capazes de 
mover pessoas, transformando potenciais em realidade. 

Orientados pela ética, pela integridade e pela responsabilidade 
social, nossos projetos educacionais beneficiaram 416.207 

The Volkswagen Foundation develops initiatives of social and 
educational impact with resources coming from the income of a 
fund constituted by the German automaker in 1979, in addition 
to technically supporting some of Volkswagen do Brasil’s social 
responsibility actions. Together with technical partners, we apply and 
disseminate knowledge that can link theory to practice. The result of 
this are true transformations in two fronts of action: Education and 
Social Development.

2017 was a year full of challenges and opportunities. The scenario 
of changes that Brazil and the world are going through demands the 
construction of bridges and channels of dialogue, essential for the 
accomplishment of a more dignified and socially inclusive future, with 
respect and tolerance. Given this, private social investment plays a 
fundamental role in the articulation of ideas and the proposition of 
ways that lead to the sustainable development of society. In 2017, the 
efforts of the Volkswagen Foundation were focused on strengthening 
its mission, which for nearly four decades has been contributing 
to a positive change in the lives of millions of Brazilians. Thus, we 
consolidate our strategic positioning, certain that through knowledge 
we can move people, transforming potential into reality. 

Guided by ethics, integrity and social responsibility, our educational 
projects benefited 416,207 students and 2,365 educators in 26 
Brazilian states. In the “development” pillar, we served 459,160 

estudantes e 2.365 educadores, em 26 estados brasileiros. Já 
no pilar “desenvolvimento”, atendemos 459.160 pessoas, em 
24 estados. No ano, foram investidos mais de R$ 7 milhões. 
Mais do que números, essas conquistas demonstram a solidez 
e o comprometimento da Fundação Volkswagen com a 
mobilidade, entendida em seu sentido mais amplo, de acesso 
a oportunidades. Com isso, propiciamos avanços concretos 
em direção à equidade, ao protagonismo social e à cidadania, 
sem descuidar do compromisso com a sustentabilidade e a 
perenidade de nossas ações.

Para 2018, quando a Volkswagen do Brasil comemora 65 
anos de história no País, esperamos ampliar nosso potencial 
transformador, estreitando o relacionamento com nossos 
públicos prioritários e aprofundando as diretrizes estratégicas 
que orientam nossa atuação. Desse modo, certamente 
continuaremos a fortalecer nossa vocação de levar movimento 
à vida das pessoas. Movimentos que conduzem da origem ao 
destino, que diminuem as distâncias para alcançar sonhos e que 
geram mudanças e crescimento verdadeiro para nossa gente.

Marcellus Puig – Presidente do Conselho Curador
da Fundação Volkswagen e Vice-Presidente de Recursos 
Humanos da Volkswagen do Brasil

Daniela de Avilez Demôro – Superintendente da
Fundação Volkswagen e Diretora de Assuntos Jurídicos
da Volkswagen do Brasil

people in 24 states. Throughout the year, more than R$ 7 million were 
invested. More than numbers, these achievements demonstrate the 
consistency and commitment of the Volkswagen Foundation with 
the mobility, understood as access to opportunities in its broader 
sense. With this, we provide concrete advances towards equity, social 
protagonism and citizenship, without neglecting the commitment to 
sustainability and the perenniality of our actions.

For 2018, when Volkswagen do Brasil celebrates 65 years of history 
in the country, we hope to expand our transforming potential, 
strengthening our relationship with our priority stakeholders and 
deepening the strategic guidelines that guide our performance. 
Therefore, we will certainly continue to strengthen our vocation to 
bring movement to people’s lives. Movements that lead from origin to 
destiny, that decrease the distances to make dreams come true and 
that generate changes and true growth to our people.

Marcellus Puig – Chairman of the Board of Trustees of the Volkswagen 
Foundation and Vice President of Human Resources of Volkswagen do Brasil

Daniela de Avilez Demôro – Superintendent of the Volkswagen 
Foundation and Director of Legal Affairs of Volkswagen do Brasil



O MUNDO ESTÁ
SEMPRE EM MOVIMENTO.
A FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN 
TAMBÉM
THE WORLD IS ALWAYS EVOLVING, AND
SO IS THE VOLKSWAGEN FOUNDATION.

Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen do Brasil, 
anuncia a criação da Fundação Volkswagen, constituída 
em 3 de julho de 1979 para fortalecer ainda mais a 
relação entre funcionários e empresa.

A Fundação leva seus esforços para fora dos muros 
das fábricas. Assim, passa a contribuir para a melhoria 
da qualidade da educação brasileira, investindo na 
formação de educadores da rede pública de ensino.

Com o objetivo de fortalecer o vínculo das unidades de 
negócio da Volkswagen com as comunidades do entorno, 
a Fundação cria o pilar de Desenvolvimento Social.

O projeto Brincar é reestruturado para atender 
questões de acessibilidade e inclusão de crianças
de 4 e 5 anos. Além disso, a Fundação faz parceria
com o Instituto Ayrton Senna para reduzir a defasagem 
idade-série, inicialmente em escolas municipais de 
Teresina (PI) e Santarém (PA), por meio do projeto 
Aceleração da Aprendizagem.

A Fundação redefine seu posicionamento estratégico, 
que explicita sua essência e valores, reforçando a 
sinergia entre sua atuação e a mobilidade, entendida 
em seu sentido mais amplo. Recebe o Prêmio Lide 
Educação e Inovação 2017, pelo conjunto de seu 
trabalho institucional em prol da educação brasileira.

Wolfgang Sauer, President of Volkswagen 
do Brasil, announces the creation of the 
Volkswagen Foundation, established on July 
3, 1979, to further strengthen the relationship 
between employees and the company.

The Foundation takes its efforts outside the 
walls of factories. Thus, it begins to contribute 
to the improvement of the quality of Brazilian 
education by investing in the training of 
educators in the public school system.

In order to strengthen the link between 
Volkswagen’s business units and surrounding 
communities, the Foundation creates the
Social Development pillar.

The “Play” Project is restructured to address 
issues of accessibility and inclusion of children 
aged 4 and 5. In addition, the Foundation 
partners with the Ayrton Senna Institute to 
reduce the age-grade gap, initially at municipal 
schools in Teresina (PI) and Santarém (PA), 
through the Acceleration of Learning project.

The Foundation redefines its strategic 
positioning, which clarifies its essence and values, 
reinforcing the synergy between its performance 
and mobility, understood in its broader sense. It 
was awarded the 2017 Education and Innovation 
Lide Award, for the set of its institutional work in 
favor of Brazilian education.

NOSSA 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 renda do Brasil.

TUDO COMEÇOU EM...

OUR MISSION 
To promote and carry out actions that contribute to the improvement of the quality of public 
education and that foster the social development of low-income communities in Brazil.

Em quase 40 anos de atuação, a Fundação cumpre 
o papel de ligar o DE com o PARA, encurtando 
distâncias para gerar mudanças e transformar o 
potencial das pessoas em novas realidades.

In almost 40 years of operation, the Foundation fulfills 
the role of linking the “from” and “to”, thus shortening 
distances to generate changes and transform people’s 
potential into new realities.

1979

2001

2008

2016

2017
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Não existe uma única fórmula para 
ensinar, muito menos um mesmo 
processo para aprender. Isso porque
a educação é dinâmica. Ela tem ciclos, 
avanços, momentos de pensar e 
repensar... Por isso, os projetos do pilar 
de Educação da Fundação Volkswagen 
estão pautados no respeito às 
características das pessoas, em suas 
necessidades reais e no conhecimento 
de suas vivências e repertórios. 
Procuramos estimular a vontade
dos envolvidos em avançar, em saber 
mais. Nosso foco são os estudantes 
e os professores, agentes essenciais 
nesse movimento que transforma 
a aprendizagem (o processo para 
compartilhar o conhecimento) 
em aprendizado (o conhecimento 
apreendido).

There is no single formula to teach, much 
less a single process to learn. That’s 
because education is dynamic. It has 
cycles, improvement processes, moments 
of thinking and rethinking... That is why 
the Volkswagen Foundation’s Education 
pillar projects are based on respect for 
people’s features, their real needs and 
the knowledge of their experiences and 
repertoires. We try to stimulate the will 
of those involved in moving forward, in 
knowing more. Our focus is on students 
and teachers, the key agents in this 
movement that transforms learning
(the process of sharing knowledge)
into learning (knowledge learned).

“Conhecimento é
uma eterna construção. 
Você está sempre 
procurando mais para 
entender melhor.
Isso faz parte da vida.”
Natalia Viana, professora da
Escola Municipal Anita Catarina 
Malfatti, em Diadema (SP)

“Knowledge is an everlasting 
construction. You are always 
looking for more to understand 
better. This is part of life.”

Natalia Viana, Teacher at Anita Catarina 
Malfatti Municipal School in Diadema (SP)

EDUCAÇÃO 
QUE  MOVE  PESSOAS
EDUCATION
MOVING PEOPLE

12 Relatório de Atividades 2017  •  Activities Report 2017          13



Educação
personalizada
e eficiente
PERSONALIZED AND EFFICIENT EDUCATION

“Na turma do Se Liga, nós trabalhamos com alunos 
com distorção idade-série de 12, 13 e 14 anos que 
não estão alfabetizados. É um desafio. De repente, o 
professor pega esse aluno na correção de fluxo e, com 
o material do programa, que é riquíssimo, consegue 
alfabetizar esse aluno. Hoje estamos com 42 turmas 
e 10 mediadores que fazem o acompanhamento do 
trabalho pedagógico dos professores. Trabalhamos
em cima de indicadores de sucesso, como frequência,
os ‘para casa’ feitos e a leitura todos os dias.”
Crizolita de França,
Coordenadora de Correção de Fluxo,
em Santarém (PA)

“Classes named Be Tuned, we work with 12-year, 13-year, 14-year old 
students who are not literate. It is a challenge. Suddenly, the teacher 
follows the student in the correction of flow at once. The program 
has a highly rich material that can be used to teach literacy. Today we 
have 42 classes and 10 mediators who follow the pedagogical work 
of teachers. We work on indicators of success, such as attendance, the 
‘homework done’ made and the texts read every day.”

Crizolita de França,
Flow Correction Coordinator in Santarém (PA)
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PARA QUEM?
O Se Liga e o Acelera Brasil atendem alunos dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental em defasagem de pelo 
menos dois anos em relação à idade regular de matrícula. 
Já o Fórmula da Vitória destina-se a alunos do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental. Também são contemplados 
pelo Aceleração da Aprendizagem professores da rede 
municipal regentes das classes e equipes técnicas das 
escolas e das secretarias de educação (coordenadores/
orientadores pedagógicos, diretores e técnicos)

COM QUEM?
Em 2017, o Aceleração da Aprendizagem contou com o 
Instituto Ayrton Senna nas cidades de Santarém (PA) e 
Teresina (PI) e no estado de Rondônia. Mais de 6,7 mil 
alunos foram beneficiados

FOR WHOM?
The Be Tuned and Speed Up Brazil Programs assist 
students in the early years of Elementary School who 
have lagged two years in relation to the regular age of 
enrollment. The Fórmula da Vitória program is intended 
for students from the 6th to the 9th year of Elementary 
School. Acceleration of Learning also contemplates 
teachers in the municipal network who conduct the 
classes and technical staff of the schools and the 
Municipal Department of Education (Coordinators/ 
Pedagogical guides, Directors and Technicians)

WITH WHOM?
In 2017, the Acceleration of Learning counted on the 
Ayrton Senna Institute, in the cities of Santarém (PA) 
and Teresina (PI) and in the state of Rondônia. More 
that 6.7 thousand students were benefited

FICHA TÉCNICA

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO
SE LIGA E DO ACELERA BRASIL?

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS
DO FÓRMULA DA VITÓRIA?

CREDITS

WHICH ARE THE GOALS OF
BE TUNED AND SPEED UP BRAZIL PROGRAMS?

WHICH ARE THE GOALS OF
FORMULA OF VICTORY?

• 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 em situação de atraso escolar, 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 modo que possam 
dar continuidade à vida escolar com maior segurança

• Oferecer subsídios para cessar o ciclo da reprovação, 
atraso e exclusão escolar instalado nas redes 
públicas de ensino

• To promote the learning of students with age/school year 
gap, with a view to reintegrating them into the regular 
course in an age-compatible school year

• To promote actions that contribute to correct the 
age/school year gap of students in situations of 
school backwardness, from the 1st to the 5th year of 
Elementary Education

• To develop continuing education for teachers in the 
early years of Elementary Education and educational 
managers based on didactic-pedagogical material 
(for teachers and students), specifically designed for 
the schedule and the pedagogical organization of the 
Acceleration 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/school year gap

• To enable successful learning experiences for students 
in the age/school year gap, strengthening their 
self-esteem so that they can give continuity to school 
life with greater security

• To provide subsidies to stop the cycle of failure, delay and 
school exclusion installed in public education networks

• To reduce issues that some students in the final 
years of Elementary School have related to 
Portuguese and Mathematics 

Dados do Censo Escolar de 2017 indicam que 23% dos 
estudantes (ou seja, cerca de um a cada quatro alunos)
que cursavam o 9º ano do Ensino Fundamental em escolas 
públicas repetiram, pelo menos, uma vez durante sua trajetória 
escolar. Só em 2015, a repetência custou cerca de 30 bilhões 
de reais ao Brasil. Ou seja, toda a sociedade acaba sofrendo
as consequências de um dos maiores problemas da
educação brasileira.

Em muitos casos, a repetência e a evasão acontecem porque 
nem todos entendem a mesma coisa do mesmo jeito. Por isso, 
existem situações em que são necessárias formas diferentes 
e personalizadas de construir o conhecimento. É o caso de 
estudantes em situação de atraso escolar, defasados na escola 
porque, muitas vezes, não receberam o olhar necessário sobre 
suas demandas de aprendizagem. 

Por isso, desde 2016, a Fundação Volkswagen e o Instituto 
Ayrton Senna uniram-se para oferecer aos municípios um 
processo de ensino diferenciado, testado e avaliado, levando 
estudantes do Ensino Fundamental a recuperarem o tempo 
perdido.  Acolhidos em salas com número reduzido de 
alunos, suas dificuldades de aprendizagem são trabalhadas 
individualmente, de forma personalizada.

Um dos principais motivos que levam à repetência é o 
analfabetismo. Então, os estudantes defasados e ainda não 
alfabetizados são alocados no programa Se Liga, em uma sala 
específica, para que possam ter uma atenção especial e corrigir 
essa distorção, aprendendo a ler e a escrever. Para corrigir a 
distorção idade-série de estudantes já alfabetizados, existe o 
programa Acelera Brasil, em que os alunos podem acelerar
até dois anos.

Espera-se que os estudantes que participam do Se Liga e 
do Acelera Brasil desenvolvam habilidades e competências 
necessárias para retornar às classes regulares, na idade 
adequada, com autoestima e autoconfiança resgatadas, 
aptos a continuar os estudos com sucesso.

Outro programa que a parceria contempla é o Fórmula da 
Vitória, para alunos das séries finais do Ensino Fundamental, 
com o objetivo de reduzir as dificuldades que alguns 
apresentam em Língua Portuguesa e Matemática. 

Data from the 2017 School Census show that 23% of students
(or about one in four) attending the 9th year of Elementary 
School in public schools repeated a year at least one time
during their school career. Only in 2015, year repetition cost 
about 30 billion reais to Brazil. That is, the whole society ends
up suffering the consequences of one of the biggest problems
of Brazilian education.

In many cases, repetition and avoidance happen because not 
everyone understands the same thing in the same way. So there 
are situations where different, personalized ways of building 
knowledge are needed. It is the case of students in situations of 
delayed school, lagged in the school flows because, often, they did 
not receive the required attention on their demands of learning. 

That is why, since 2016, the Volkswagen Foundation and the 
Ayrton Senna Institute have joined to offer the municipalities a 
differentiated, tested and evaluated teaching process, leading 
Elementary School students to make up for lost time.  Held 
in rooms with a reduced number of students, their learning 
difficulties are individually worked, in a personalized way.

One of the main reasons that lead to repetition is illiteracy. Thus, 
the students who are lagging behind and still illiterate are placed 
on the Be Tuned Program in a specific classroom, so they may 
have special care to fix this distortion, learning how to write and 
read. For fixing the age-series gap of literate students, there is 
the Speed Up Brazil Program, in which they can climb
up to two years.

Students attending the Be Tuned and Speed Up Brazil Programs 
are expected to have developed the necessary skills and 
competencies to return to the regular classes, at the appropriate 
age, with self-steem and self-confidence rescued, able to 
continue their studies successfully.

Another program the partnership contemplates is the Formula 
of Victory, for students of the final series of Elementary School, 
with the purpose of reducing the difficulties that some present in 
Portuguese Language and Mathematics. 

• Reduzir as dificuldades que alguns alunos das séries 
finais do Ensino Fundamental apresentam em Língua 
Portuguesa e Matemática
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Aliada da
educação para 
desenvolver
potenciais

“A construção do conhecimento não é decorar 
uma fórmula ou quem descobriu o Brasil. Não é 
simplesmente ter a informação, mas, sim, eu entender 
como ela se relaciona com a minha vida. O que 
era só uma atividade de confecção de xilogravura, 
para conhecer a técnica, se transformou em um 
projeto maior. A partir disso, a gente foi conversando 
e construindo o conhecimento, a importância da 
xilografia no Brasil  e sua relação com o cordel. 
Conhecimento é vida e processo. Não é resultado.”
Natalia Viana
Professora da Escola Municipal Anita Catarina Malfatti,
em Diadema (SP)

“The construction of knowledge is not to memorize a formula 
or who discovered Brazil. It is not simply having the information, 
but, in turn, understand how it relates to my life. What was just a 
woodcut activity, the learning of its technique, became a bigger 
project. From this, we were talking and building the knowledge, 
the importance of xylography in Brazil and its relation with the 
Cordel culture. Knowledge is life and process. It is not a result.”

Natalia Viana, 
Teacher at Anita Catarina Malfatti Municipal School in Diadema (SP)

ALLY OF EDUCATION TO 
DEVELOP POTENTIALS

Relatório de Atividades 2017  •  Activities Report 2017          1918

LEARNING
THROUGH ART 



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 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.

The Learning Through Art Project articulates art, education 
and technology in line with the National Curricular Parameter 
of Art and contemplates as theoretical foundation the 
Triangular Approach, which associates doing, reading and 
contextualization in the teaching of art, having as transversal 
axis the national heritage and local culture. The main goal of the 
project is to provide teachers and students of Basic Education 
the opportunity to deepen their knowledge in Arts through 
educational processes and experiments involving cultural and 
artistic productions of different times and spaces.

PARA QUEM?
Professores generalistas, professores especialistas de arte, 
coordenadores pedagógicos e gestores de escola

COM QUEM?
Instituto Arte na Escola

FOR WHOM?
General Professors, Art Teachers, Pedagogical 
Coordinators and School Managers

WITH WHOM?
Arte na Escola Institute

• 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 socioinclusivo

• 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

• To enable art teachers to understand the educational 
potential of cultural spaces

• To assist with the in-depth understanding of the role of art 
and culture as a social and inclusive educational resource

• To broaden the perception of educators in the associations 
between formal and non-formal education and to disseminate 
the pleasure of visitation and attendance to cultural institutions 
in order to develop critical awareness and citizenship

• To produce and distribute diverse materials

A arte é uma das mais importantes parceiras da educação. 
Isso porque, por meio dela, os estudantes enxergam a si 
mesmos e ao mundo de ângulos diferentes, acumulando mais 
conhecimento, despertando a imaginação e a criatividade e 
desenvolvendo habilidades para a vida. 

Quando a arte tem significado real para crianças e jovens, a 
mobilização e o encantamento que ela desperta naturalmente 
nos indivíduos ganham força e movimento, diminuindo 
distâncias entre sujeitos e seus potenciais artísticos.

O projeto da Fundação, que acontece em parceria com o 
Instituto Arte na Escola, desenvolve programas de formação 
continuada para educadores, com o objetivo de favorecer o 
conhecimento em arte para que possam relacioná-lo, de forma 
concreta e instigante, aos processos reais de educação.  

A metodologia recebeu reconhecimento da Academia, tanto 
que, em 2017, inspirou a criação de um curso de Pós-Graduação 
na Faculdade Novo Oeste, no Mato Grosso do Sul, já com três 
turmas. A Fundação Volkswagen também foi convidada pela 
Universidade de Sorbonne, na França, a apresentar o projeto no 
Simpósio Création&Créativité, em novembro. Por fim, marcamos 
presença no maior evento de arte do País, o Congresso Nacional 
da Federação de Arte (Confaeb), também em novembro, com a 
aprovação de três artigos, apresentados na ocasião.

Art is one of the most important partners in education. This is 
because, through it, students see themselves and the world from 
different angles, accumulating more knowledge, awakening their 
imagination and creativity and developing life skills. 

When art has real meaning for children and youngsters, the 
mobilization and enchantment it naturally awakens in individuals 
gain strength and movement, diminishing distances between 
subjects and their artistic potentials.

The Foundation’s project, which takes place in partnership with 
Arte na Escola Institute, develops continuing education programs 
for educators, with the aim of promoting knowledge in art so that 
they can relate to it, in a concrete and stimulating way, to the real 
processes of education.  

The methodology was recognized from the Academy, so that 
in 2017, it inspired the creation of a Graduate course at Novo 
Oeste College, in Mato Grosso do Sul, already with three classes. 
The Volkswagen Foundation was also invited by the University 
of Sorbonne in France to present the project at the Création & 
Créativité Symposium in November. Finally, we attended at the 
largest art event in the country, the National Congress of the Art 
Federation (Confaeb), also in November, with the approval of three 
articles, at that time.

FICHA TÉCNICA

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS?

CREDITS

WHICH ARE THE GOALS?
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Direito de
toda criança
A RIGHT TO ALL CHILDREN

“Pensar em inclusão é pensar em todos os 
envolvidos com a criança na escola. O Brincar 
constrói uma perspectiva bastante significativa 
para professores e famílias que, além de 
receberem informação, também vivenciam 
atividades e experiências inclusivas.”

Silvana Lucena dos Santos Drago,
Diretora da Divisão de Educação Especial da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

“Thinking about inclusion is thinking about everyone 
involved with the child at school. The Play Project 
builds a very significant perspective for teachers and 
families who, in addition to receiving information, 
also experience inclusive activities and experiences.”

Silvana Lucena dos Santos Drago,
Director of the Division of Special Education of the
Municipal Department of Education of São Paulo

Brincar é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos 
da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU), em 1959. No Brasil, também está definido na Constituição 
Brasileira, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no 
recente Marco Legal da Primeira Infância, de 2016.

Por meio do brincar, a criança conhece melhor a si mesma, 
ao outro e o mundo ao seu redor, fortalecendo vínculos e o 
desenvolvimento de competências essenciais.

Por toda essa importância, a Fundação resolveu, especialmente 
em 2017, atuar para que o brincar cumpra, também, outro papel 
essencial: o da inclusão, independentemente das condições físicas, 
intelectuais ou sociais das crianças, especialmente no início da 
trajetória escolar. 

Essa opção vai ao encontro das dificuldades de muitos educadores 
em acolher crianças com deficiência, com transtornos globais 
do desenvolvimento ou com altas habilidades intelectuais 
e superdotação. Por isso, definiu-se um conjunto de ações 
articuladas que envolvem a formação continuada de professores, 
gestores e demais profissionais da Educação Infantil, além do 
acompanhamento de práticas pedagógicas que reúnem diferentes 
formas de expressão, como artes plásticas, cinema, literatura, 
dança, música e jogos, para favorecer o brincar de todos. 

A comunidade escolar e as famílias participam ativamente da 
proposta, descobrindo novas formas de brincar, a importância 
dessa interação e como a inclusão tem de ser priorizada em todos 
os espaços por onde as crianças transitam. 

Playing is a right enshrined in the Declaration of the Rights of 
the Child, adopted by the United Nations General Assembly in 
1959. In Brazil, it is also defined in the Brazilian Constitution, 
the Child and Adolescent Statute (ECA) and the recent Legal 
Framework for Early Childhood, in 2016.

By playing, children get to know themselves, other children 
and the world around them better, strengthening bonds and 
developing essential skills.

Due to its importance, the Foundation decided, especially 
in 2017, to monitoring in order act of playing to happen an 
essential role: inclusion,  regardless of the physical, intellectual
or social conditions of the children, especially at the beginning 
of the school year. 

This option meets the difficulties of many educators in 
accommodating children with disabilities, with global 
developmental disorders or with high intellectual skills and 
giftedness. Therefore, a set of articulated actions that involve 
the continuous formation of the teachers, managers and other 
professionals of the Kindergarten were defined, besides the 
accompaniment of pedagogical practices that gather different 
forms of expression, such as visual arts, cinema, literature, 
dance, music and games, to favor the act of playing. 

The school community and families actively participate in the 
proposal, discovering new ways to play, the importance of 
this interaction and how inclusion has to be prioritized in all 
places for children.
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Em 2017, o projeto Brincar fez parte do estande da Fundação 
Abrinq no Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas 
(CONARH). Além disso, a Fundação Volkswagen, com a parceria 
técnica da Oscip Mais Diferenças, e a pedido da Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo, implementou o projeto 
Brincar em 13 Diretorias Regionais de Educação (DRE). Com 
essa experiência, e diante da diversidade dessas circunscrições, 
as diferentes realidades do País foram contempladas de alguma 
forma, fomentando uma solução educacional inclusiva, de 
primeira infância, para ser replicada em outras redes de ensino. 

As atividades tiveram início no mês de agosto, em uma Escola 
Municipal de Educação Infantil (EMEI) de cada DRE, observando 
os seguintes critérios: atendimento a um número significativo 
de crianças com deficiência e existência prévia de projetos e 
planos voltados para a temática da inclusão e do brincar. 

Um dos resultados mais significativos envolveu a aluna Lara, 
criança de 5 anos com deficiência visual, cuja irmã gêmea, Laís, 
sem deficiência, era também colega de escola. As primeiras 
atividades do projeto mostraram a fragilidade das práticas 
pedagógicas inclusivas na unidade de ensino, evidenciando 
como Lara não compartilhava as mesmas oportunidades de 
aprendizagem oferecidas à irmã. 

Várias ações articuladas contribuíram ao desenvolvimento, 
à participação e à interação de Lara com os demais alunos. 
Por exemplo, o apoio ao trabalho da professora da turma, o 
desenvolvimento de materiais acessíveis e inclusivos, a integração 
nas atividades escolares e a aproximação com a família. 

Incorporadas ao cotidiano da escola, essas iniciativas acabaram 
por introduzir o uso do Braille na sala de aula. O êxito do trabalho 
fez com que um dos materiais pedagógicos desenvolvidos 
para Lara, o Brinca-Braille, fosse adicionado ao kit do Brincar e 
distribuído às demais unidades de ensino participantes.

In 2017, the Play Project was part of the Abrinq Foundation booth 
at the National Congress on People Management (CONARH). 
In addition, the Volkswagen Foundation, with the technical 
partnership of More Differences NGO, and at the request of the 
Municipal Department of Education of São Paulo, implemented 
the Play Project in 13 Regional Education Boards (DRE). With this 
experience, and in view of the diversity of these circumscriptions, 
the different realities of the country were contemplated in 
some way, fomenting an inclusive educational solution, of early 
childhood, to be replicated in other networks of education. 

The activities began in August at Municipal School of Early 
Childhood Education (EMEI) of each DRE, observing the following 
criteria: attendance to a significant number of children with 
disabilities and previous existence of projects and plans focused 
on the topic of inclusion and act of playing. 

One of the most significant results involved Lara, a 5-year-old 
girl with visual impairment, whose twin sister, Laís, with no  
disability, was also a schoolmate. The first activities of the project 
showed the weakness of the inclusive pedagogical practices in 
the teaching unit, evidencing how Lara did not share the same 
learning opportunities offered to the sister. 

Several articulated actions contributed to the development, 
participation and interaction of Lara with the other students. 
For example, support for the class teacher’s work, development 
of accessible and inclusive materials, integration into school 
activities, and approach to the family. 

Incorporated into the daily life of the school, these initiatives 
eventually introduced the use of Braille in the classroom. The 
success of the work meant that one of the pedagogical materials 
developed for Lara, Playing Braille, was added to the Play Project 
kit and given to other participating teaching units.

PARA QUEM?

• Profissionais da educação infantil – professores, 
supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos

• Crianças e seus familiares

COM QUEM?

“Mais Diferenças”, organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) que 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, responsabilizando-se por: 

• Assessorar a Secretaria Municipal de Educação
• Realizar eventos de mobilização e sensibilização 

da comunidade
• Oferecer formação continuada a profissionais 

de educação e famílias
• Acompanhar as unidades educacionais para implementação 

das propostas trabalhadas nas formações e assessoria aos 
gestores escolares

• Distribuir kits de recursos didáticos (livros, vídeos, jogos, 
brinquedos etc.) para as unidades educacionais

• Apoiar a produção de conteúdos em formatos acessíveis
• Monitorar e avaliar

FOR WHOM?

• Kindergarten professionals - Teachers, Supervisors, 
  Directors and Pedagogical Coordinators

• Kindergarten children and their families

WITH WHOM?

More Differences, Organization of Civil Society of Public Interest 
(Oscip), whose main focus is inclusive education and culture, 
with outstanding work in advising on the implementation of 
policies, programs and projects related to experimentation, 
creation and development of educational products and 
services and accessible and inclusive cultural services, with the 
following responsibilities: 

• To advise the Municipal Department of Education
• To hold community mobilization and awareness events
• To provide continuing education to teaching professionals 

and families
• To follow the educational units for the implementation of 

the proposals worked in the formations and to advise 
school Managers

• To distribute didactic resource kits (books, videos, games, 
toys, etc.) to educational units

• To support the production of content in accessible formats
• To monitor and assess

FICHA TÉCNICA

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS?
CREDITS

WHICH ARE THE GOALS?

• Propor um curso de formação continuada (semipresencial) 
para profissionais de educação infantil (professores, 
gestores e demais profissionais) e acompanhar práticas, 
com especial atenção para o envolvimento lúdico e a 
educação das crianças incluídas

• Utilizar interações e brincadeiras como bases para educar 
crianças da educação infantil

• 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 municipal e federal

• To propose a continuous (semi-presential) training course 
for Kindergarten professionals (Teachers, Managers and 
other professionals) and follow Kindergarten practices, 
with special attention to the playful involvement and 
education of the children included

• To use interactions and play as a basis for educating 
Kindergarten children

• To observe the goals of specialized educational care 
integrated with Early Childhood Education, in order to 
promote access, participation and learning for all children

• To promote the development, production and use of 
educational resources for children’s accessibility in 
inclusive education

• To guide teachers and families on pedagogical resources, 
assisted technology and accessibility to promote 
autonomy and participation of children

• To act in line with municipal and federal policies
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“Foi feita a proposta de desenvolver projetos que 
promovam a conscientização dos alunos em relação 
ao trânsito. Trouxe a sugestão aos professores, que 
compraram a proposta. Nosso curso é voltado à Internet, 
por isso veio a ideia de fazer um site. Quando nós 
falamos para os alunos que esse projeto é uma parceria 
com a Fundação Volkswagen, com o Centro Paula Souza 
e que o Detran de São Paulo também estava envolvido, 
eles falaram: ‘Nossa! Nós vamos desenvolver um projeto 
que já tem essas empresas?’. Então, desde ali, eles já 
pensaram como profissionais!”
Cintia Araújo,
Professora da Etec Prof.ª Maria Cristina Medeiros

“The proposal made was to develop projects that promote students’ 
awareness of traffic. I suggested this topic to teachers, who accepted 
it. Our course is geared towards the Internet, it gave rise to the idea 
of developing a website. When we told the students that this project 
is a partnership with the Volkswagen Foundation, the Paula Souza 
Center and that the Detran, in São Paulo, was also involved, they said: 
‘Wow! Are we going to develop a project that already features these 
companies?’. So, from there, they’ve thought like professionals!”

Cintia Araújo,
Teacher at Etec Teacher Maria Cristina Medeiros

Jovens
protagonistas
da mobilidade
segura
YOUNG PROTAGONISTS
OF SAFE MOBILITY

Um trânsito mais seguro é, sem dúvida, muito importante. No 
entanto, a nossa proposta pretende ir além. Para fazer aquela 
ponte do DE ao PARA, capacitamos adultos (pais, professores, 
gestores, coordenadores escolares) a fim de que sejam 
multiplicadores de uma metodologia inovadora e porta-vozes 
de conceitos sobre direitos e deveres no trânsito. Mas por que 
os adultos? Porque são eles que interagem diretamente com os 
jovens, o foco dessa ação, em diferentes espaços educativos: 
escolas, associações, parques, bibliotecas etc. 

Os educadores compartilham com os estudantes dados 
concretos sobre o trânsito e os estimulam a problematizá-los, 
utilizando diferentes tecnologias para assimilar conceitos e 
multiplicá-los. Os participantes criam blogs, jogos de tabuleiro, 
aplicativos, dentre outros recursos, para encontrar soluções aos 
problemas levantados. Dessa forma, eles assumem, de maneira 
ativa e crítica, o protagonismo de uma mobilidade mais segura 
e sustentável, de acordo com a realidade de suas comunidades. 

Undoubtedly, a safer traffic is very important. However, our proposal 
intends to go further. In order gap the bridge from the “from” 
and the “to”, we train adults (Parents, Teachers, Managers, School 
Coordinators) in order to be multipliers of an innovative methodology 
and spokespersons of concepts about rights and duties in traffic. 
But why the adults? Because they interact directly with the youth, 
the focus of this action, in different educational spaces: schools, 
associations, parks, libraries, etc. 

Educators share with students concrete facts about traffic and 
encourage them to problematize, using different technologies to 
assimilate concepts and multiply them. Participants create blogs, 
board games, applications, and other resources to find solutions 
to the problems raised. Therefore, they actively and critically take 
on the role of safer and more sustainable mobility, in accordance 
with the reality of their communities. But it is not only that. The 
project contributes to citizens’ awareness and posture, favoring 
the development of important social skills, such as respectful 
coexistence, solidarity, respect for rules, among others.
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PARA QUEM?
As ações do projeto 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

COM QUEM?
Virgo Game Studios e Eludica Inovações, por meio de:

• Formação de educadores: cursos híbridos e MOOCs 
(totalmente a distância) para capacitar o público-alvo 
na implantação efetiva de ações do projeto 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 

• Games sobre mobilidade: Autopolis, um game multiplayer 
em 3D que contribui ao desenvolvimento do senso de 
responsabilidade no trânsito para jovens, lançado no I 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

FOR WHOM?
The actions of the JVT project are geared towards school 
communities in general, serving educators of education 
networks throughout the country, including Teachers, 
Coordinators, Managers, Educational Agents and Parents
of students

WITH WHOM?
Virgo Game Studios and Eludica Inovações, through:

• Training of educators: hybrid courses and MOOCs (fully 
distance learning) to enable the target audience to effectively 
implement JVT project actions in their educational institutions

• JVT on the Web: on-line platform for educators that integrates 
virtual learning environment, content, tools, games and 
blog. Highlighted to the Results section, which prescribes 
participating educators by publishing their testimonies, photos 
and fact sheets of the projects carried out 

• Mobility games: Autopolis, a 3D multiplayer game that 
contributes to the development of a sense of responsibility in 
traffic for young people, launched at the I Games Festival for 
Latin America and the Caribbean

• Project Library: free collection of didactic proposals based 
on projects on Traffic Safety, Mobility and Citizenship. Each 
project contains information, teacher’s and student’s guides, 
detailed references on the disciplines contemplated, workload 
and didactic objectives, according to the academic year

• Planner: on-line tool to facilitate the planning of school 
mobility education, using Project Library models as a starting 
point and adapting them to their context. It includes a class 
schedule, access to didactic content and on-line 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, didactic projects and 
stimulating the youth protagonism as a form of investment in 
mobility and citizenship

FICHA TÉCNICA

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS?
CREDITS

WHICH ARE THE GOALS?

• Fomentar nas escolas programas de educação que 
contribuam para 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

• To encourage education programs in schools that 
contribute to the training of young people accountable 
for responsible mobility

• To train educators to plan, implement, monitor and 
multiply didactic projects with their students, involving 
actions carried out in the school environment, at home 
and in their environments

• To disseminate free pedagogical content and playful 
tools to approach mobility through Project-Based 
Learning, which develops in young people protagonism, 
critical thinking and motivation to act

“Pra mim foi bem diferente do que eu estava acostumado, porque o tema do 
trabalho do meu grupo foi o trânsito para a mulher. Então, como eram duas 
meninas e eu, achei que foi bem legal, pois aprendi muita coisa que eu não 
sabia. Até mesmo as barreiras que eu tinha, eu consegui tirar... O preconceito.”
Guilherme dos Santos, aluno da Etec Prof.ª Maria Cristina Medeiros

“For me it was very different from what I was used work on because the topic of my group’s work was 
the traffic for women. So, because there were two girls and I, I thought it was really cool, because I 
learned a lot that I did not know. Even the barriers that I had, I managed to overcome... the prejudice.”

Guilherme dos Santos
Student at Etec Teacher Maria Cristina Medeiros

Mas não é só isso. O projeto contribui para a consciência 
e a postura cidadãs, favorecendo o desenvolvimento de 
habilidades sociais importantes, como a convivência respeitosa, 
a solidariedade, o respeito a regras, dentre outras.

Qualquer pessoa interessada no tema tem acesso gratuito 
aos desafios da mobilidade e às criações dos estudantes pela 
plataforma do Jogo da Vida em Trânsito (http://jvt.org.br/). 
Também pode utilizar ferramentas, metodologias e conteúdos 
didáticos, além de participar de cursos híbridos e a distância, 
estratégias que têm gerado maior escala ao projeto.

Por trás do sucesso da iniciativa, que foi implementada em 2012, 
estão os parceiros Virgo Games Studios/Eludica Inovações. Além 
disso, o projeto conta com a participação do Centro Paula Souza, 
cuja expertise tecnológica reforça o caráter inovador da iniciativa.

Ao longo dos anos, o Jogo da Vida em Trânsito vem 
acumulando conquistas que contribuem para a qualidade de 
vida e a segurança das comunidades do entorno dos espaços 
educativos onde é realizado. Na Faculdade de Tecnologia de 
São Carlos (SP), por exemplo, professores, alunos e outros 
colaboradores realizaram diagnóstico da mobilidade na região 
da Fatec e desenvolveram um projeto para a construção de 
uma faixa de pedestres com elevação. A iniciativa teve êxito 
e a travessia elevada foi construída em frente à instituição, 
colaborando para diminuir o número de acidentes.

Em 2017, a metodologia do projeto foi sistematizada para 
publicação no livro Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação 
na Aprendizagem, da Universidade de Stanford, nos Estados 
Unidos, previsto para 2018. Também foi apresentada no II 
Fórum Melhores Práticas em Segurança Viária, realizado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, e no evento São Paulo Cidade 
Inteligente, da Câmara Brasil-Alemanha.

Anyone interested in the subject has free access to the challenges 
of mobility and student creations through the Traffic Game of Life 
platform (http://jvt.org.br/). You can also use tools, methodologies 
and didactic content, besides participating in hybrid and distance 
courses, strategies that have generated a larger scale to the project.

Behind the success of the initiative, which was implemented 
in 2012, are partners such as Virgo Games Studios / Eludica 
Innovations. In addition, the project counts on the participation of 
the Paula Souza Center, whose technological expertise reinforces 
the innovative nature of the initiative.

Over the years, the Traffic Game of Life has accumulated 
achievements that contribute to the quality of life and safety of the 
communities around the educational spaces where it is held. At the 
São Carlos Technology College (SP), for example, teachers, students 
and other collaborators performed a mobility diagnosis in the Fatec 
region and developed a project for the construction of a pedestrian 
lane with elevation. The initiative was successful and the high 
crossing was built in front of the institution, collaborating to reduce 
the number of accidents.

In 2017, the methodology of the project was systematized for 
publication in the book “Playfulness, Digital Games and Gamification in 
Learning”, Stanford University, in the United States, scheduled for 2018. It 
was also presented at the II Best Practices in Road Safety Forum, carried 
out by the Government of the State of São Paulo, and at the event São 
Paulo Cidade Inteligente (Smart City), of the Brazil-Germany Chamber.
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Comunidades são importantes polos 
de desenvolvimento. Isso porque cada 
uma tem características peculiares 
que respondem às demandas de 
seus moradores e de seu entorno, 
construindo histórias bem-sucedidas 
de transformação.

Muitas vezes, no entanto, faltam 
recursos estruturais, financeiros e 
técnicos, ingredientes essenciais 
para gerar movimento e encurtar 
a distância entre o sonhar e o 
realizar. Nesse contexto, nosso 
compromisso é contribuir para a 
superação desses limites. Por isso, 
estimulamos o conhecimento de 
agentes locais por meio de formações, 
para que fortaleçam habilidades 
empreendedoras, conquistem sua 
autonomia e encontrem soluções aos 
diferentes desafios do dia a dia.

Communities are important poles of 
development. This is because each
one has unique features that respond to 
the demands of its residents and their 
surroundings, building successful stories
of transformation.

Often, however, structural, financial and 
technical resources, essential ingredients
for generating movement and shortening the 
distance between dreaming and doing, are 
lacking. In this context, our commitment is 
to contribute to overcome these limits. For 
this purpose, we stimulate the knowledge 
of local agents through formations, so that 
they strengthen entrepreneurial skills, gain 
their autonomy and find solutions to the 
different challenges of everyday life.

“Às vezes, você tem o conhecimento, 
sabe fazer um produto, mas para na 
barreira de como ir pra frente.”
Josino Gomes, do projeto Costurando o Futuro

“Sometimes, you have the knowledge; you 
know how to make a product, but you are 
held by the barrier of how to go forward.”

Josino Gomes, from the Sewing the Future project

SOCIAL DEVELOPMENT 
THAT MOVES 
COMMUNITIES

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL QUE MOVE 
COMUNIDADES 
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“A Fundação tem um papel a mais, porque além de trazer a parceria, o 
material, ela nos ensina, nos ajuda, nos incentiva e mostramos a outras 
pessoas que a gente consegue trabalhar em rede para fazer um grande 
número de peças para uma empresa grande. Mostra, também, que não 
é porque somos um grupo de geração de renda, com poucas pessoas, 
que não temos capacidade de fazer, de entregar na data. Somos 
donas de um empreendimento. Trabalhamos com a costura, mas isso 
não significa que só costuramos. Nós planejamos as nossas vendas, 
vendemos e pensamos em tudo o que precisa na oficina. Quando as 
mulheres vêm aqui, elas não saem motivadas, elas saem transformadas. 
Porque a motivação acaba, transformação não.”
Eliane Romano, da oficina Charlotte

“The Foundation has an extra role because, in addition to bringing the partnership, the material,
it teaches us, helps us, encourages us and shows others that we can network to make a large
number of pieces for a huge company. Despite of being an income-generation group with few 
people, we are able to work and deliver timely. We are business owners. We work with sewing,
but that does not mean we just sew. We plan our sales, we sell and we think of everything
you need in the shop. When women come here, they are not motivated, they are transformed.
Because motivation expires, but transformation does not.”

Eliane Romano, from the Charlotte workshop

Empoderamento
e protagonismo para
a geração de renda
EMPOWERMENT AND PROTAGONISM
FOR INCOME GENERATION
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• Canais de vendas (definição de plano de ação)
• Controle administrativo e financeiro 
• Produção e vendas
• Precificação
• Práticas de vendas
• Relacionamento com o cliente
• Controle administrativo 
• Planejamento e montagem de coleções
• Liderança e empreendedorismo

• Sales channels (definition of an action plan)
• Administrative and financial control
• Production and sales
• Pricing
• Sales practices
• Customer relationship
• Administrative control
• Planning and assembling collections
• Leadership and entrepreneurship

TEMAS ABORDADOS NAS FORMAÇÕES
(49 horas de aulas)

Loja social do Costurando o Futuro – resultados acumulados em 2017
2.413 produtos comercializados
R$ 56.840,93 de faturamento
Aumento médio de renda de R$ 3.500,00 por empreendedor participante
Sewing the Future social store - results accumulated in 2017
2,413 products sold
R$ 56,840.93 in revenue
Average income increase of R$ 3,500.00 per participating entrepreneur

A iniciativa acontece na região do ABCD paulista, envolvendo 
os municípios de Santo André (SP), São Bernardo do Campo 
(SP), São Caetano do Sul (SP) e Diadema (SP), além da capital. A 
Fundação Volkswagen apoia diretamente uma rede formada por 
58 empreendedores, organizados em nove grupos produtivos 
e 11 MEIs (microempreendedores individuais). Além disso, no 
Paraná, onde há outro núcleo ativo do Costurando o Futuro, a 
Fundação intermedeia tecnicamente as ações, que contam com 
o apoio da Volkswagen do Brasil.

The initiative takes place in the ABCD region of São Paulo, involving 
the municipalities of Santo André (SP), São Bernardo do Campo 
(SP), São Caetano do Sul (SP) and Diadema (SP), besides the capital. 
The Volkswagen Foundation directly supports a network of 58 
entrepreneurs, organized into nine productive groups and 11 MEI 
(individual micro-entrepreneurs). In addition, in Paraná state, where 
there is another active nucleus of Sewing the Future, the Foundation 
technically mediates the actions, which have the support of 
Volkswagen do Brasil.

Elas e eles sabem costurar, mas precisam de apoio para
ampliar seus conhecimentos e transformar esse dom em renda, 
favorecendo a sustentabilidade do negócio, de suas famílias, 
além de aquecer a economia local e fortalecer as comunidades.

Nosso papel, junto aos parceiros Aliança Empreendedora e 
Rede Asta, é justamente articular e compartilhar conhecimento, 
por meio de capacitações, contribuindo para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos empreendedores. Dessa forma, além 
de costurar, eles terão mais subsídios para planejar, comunicar, 
vender e trabalhar em rede, em direção ao futuro, estimulando 
o protagonismo.

O projeto tem, ainda, outro papel importante na vida desses 
costureiros, porque fortalece a autoestima e as competências 
pessoais e socioemocionais, o que contribui para a sensação de 
realização e pertencimento do indivíduo nos movimentos de 
transformação da realidade que o cerca.

Em 2017, o Costurando o Futuro conquistou mais visibilidade 
ao se transformar em loja social, que percorreu shopping 
centers de São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo 
do Campo (SP). Foram comercializados produtos feitos com 
materiais doados pelo Grupo Volkswagen (uniformes e tecidos 
automotivos), que deixaram de ser descartados. Por meio da 
técnica do upcycling, que transforma resíduos em produtos 
de qualidade, o ciclo de vida dos materiais foi ampliado, 
contribuindo para a sustentabilidade do planeta. Durante 
o ano, realizaram-se cinco edições da loja social, gerando 
negócios e renda extra, que foi totalmente revertida para os 
empreendedores do projeto.

They all know how to sew, but they need support to broaden their 
knowledge and turn this gift into income, favoring the sustainability 
of the business, their families, and boost the local economy and 
strengthen communities.

Our role, together with the Entrepreneurial Alliance and Asta 
Network partners, is precisely to articulate and share knowledge 
through training, thus contributing to the personal and professional 
development of entrepreneurs. That way, in addition to sewing, 
they will have more subsidies to plan, communicate, sell and work 
in a network, towards the future, stimulating the protagonism.

The project also features another important role in the lives of 
these sewers, because it strengthens self-esteem and personal 
and social-emotional skills, which contributes to the individual’s 
sense of accomplishment and belonging in the transformational 
movements of the reality that surrounds them.

In 2017, Sewing the Future gained more visibility by becoming a 
social store, which toured shopping malls in São Paulo (SP), Santo 
André (SP) and São Bernardo do Campo (SP). Products made 
with materials donated by the Volkswagen Group (uniforms and 
automotive fabrics) were sold and no longer discarded. Through 
the technique of upcycling, which transforms waste into quality 
products, the life cycle of the materials has been expanded, 
contributing to the sustainability of the planet. During the year,
five editions of the social store were held, generating business
and extra income, which was totally reverted to the entrepreneurs 
of the project.

PARA QUEM?

Moradores de comunidades vulneráveis no entorno das unidades 
de negócio da Volkswagen do Brasil

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 para montarem um negócio próprio ao final do 
projeto, oferecendo condições de sustentabilidade financeira

FOR WHOM?

Residents of vulnerable communities around the 
business unities of Volkswagen do Brasil

WITH WHOM?
Entrepreneurial Alliance and Asta Network

The work proposal is divided into three training fronts:

1. Technical and professional training of its participants, 
offered by a skilled and specialized association, oriented 
to the production and the market

2. Meeting the social needs presented by the group, 
making partnerships between other municipal 
Departments or organized civil society groups

3. Empowerment and entrepreneurial orientation, which 
subsidizes the participants to set up their own business 
at the end of the project, offering conditions of financial 
sustainability

FICHA TÉCNICA

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS?
CREDITS

WHICH ARE THE GOALS?

THEMES COVERED IN THE FORMATIONS
(49 HOURS OF CLASSES)

• 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

• To mobilize and support a network of 
entrepreneurs working with sewing and / or crafts 
to boost work and increase sales

• Empowerment and entrepreneurship content so 
they can grow their business

• To bring content on the solid waste law for 
entrepreneurs working with fabric and thereby 
encourage the use of recyclable materials
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“Esse trabalho traz benefícios de todas as formas: na sustentabilidade
do planeta e, principalmente, na questão da solidariedade na vida desses meninos. 
Nós educamos as crianças e os adultos e, com isso, o meio ambiente é premiado.”
Neusa Magalhães Lima (Diretora da Escola Estadual Dr. João Victor Lamanna) e
Michel Barbier (Presidente da Associação Humanitária Amor e Caridade - AHAC), envolvidos na ação Óleo Ecológico, em Jacareí (SP)

“This work brings benefits in every way: for the sustainability of the planet and, especially, in the regarding of solidarity 
in the life of these boys. We educate children and adults and with that, the environment is rewarded.”

Neusa Magalhães Lima (Director of the school Dr. João Victor Lamanna) and Michel Barbier
(President of the Humanitarian Association Love and Charity - AHAC), involved in the “Ecologic” Oil Action in Jacareí (SP)

Sinergia que 
transforma realidades
SYNERGY THAT TRANSFORMS REALITIES
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Já o vencedor do Prêmio Sustentabilidade foi o Rotary Clube de 
São Carlos Norte, da cidade de São Carlos (SP), com o projeto 
Aparelhamento do Banco de Leite Humano da Santa Casa. 
Esse prêmio foi entregue à entidade premiada no concurso 
Volkswagen na Comunidade 2016 que melhor aplicou os 
recursos durante o ano de execução do projeto. O objetivo 
da iniciativa é garantir suporte material e humano para o 
funcionamento do Banco, que apoia a UTI neonatal do hospital. 
O valor recebido pela premiação será utilizado para a aquisição 
de novos equipamentos, a fim de informatizar, dar continuidade 
ao processo de excelência e ampliar o atendimento em postos 
de coleta nas cidades vizinhas.

A mãe Ana Paula Barbosa Lima foi uma das beneficiadas pela 
iniciativa. Pega de surpresa, na 36ª semana de gestação soube 
que precisaria fazer uma cesárea para antecipar o nascimento 
de seu filho, que ficou 16 dias na UTI neonatal para ganhar 
peso. O Banco de Leite fez toda a diferença na vida dessa 
família. Tanto que, hoje, Ana Paula é uma das mais importantes 
doadoras de leite materno, com 1,5 litro doado por semana.

A relevância social do projeto Volkswagen na Comunidade 
levou a Fundação Volkswagen a apresentá-lo no Fórum 
Interamericano de Filantropia Estratégica, realizado em abril 
de 2017, que contou com a participação de mais de 500 
organizações sociais de todo o Brasil.

The winner of the Sustainability Award was the Rotary Club of
São Carlos Norte, in the city of São Carlos (SP), with the Human Milk 
Bank of Santa Casa Project. This prize was awarded to
the award-winning entity in the Volkswagen in the Community
2016 Contest that best applied the resources during the year
of project execution. The goal of the initiative is to ensure material
and human support for the Bank’s operation, which supports
the hospital’s neonatal ICU. The amount received with the prize 
will be used to purchase new equipment to computerize and give 
continuity to the process of excellence, and expand
service at collection points in neighboring cities.

The mother Ana Paula Barbosa Lima was one of the beneficiaries of
the initiative. She was surprised, in the 36th week of pregnancy,
that she would need to have a cesarean to anticipate the birth of her
son, who spent 16 days in the neonatal intensive care unit to gain
weight. The Milk Bank made all the difference in the life of this family 
so much that, today, Ana Paula is one of the most important
donors of breast milk, with 1.5 liters donated per week.

The social relevance of the Volkswagen in the Community project led
the Volkswagen Foundation to present it at the Inter-American Forum
of Strategic Philanthropy, held in April 2017, which was attended by
more than 500 social organizations from all over Brazil.

“The support I had from the Milk Bank was fundamental during this delicate period. The 
welcome I received and the structure of the Bank allowed my baby, even without being able 
to breastfeed him in the first few days as I wished, to receive my milk. It is very gratifying to be 
able to contribute to the Milk Bank, which gave me all the support at a difficult time. I know how 
important it is for babies to get this food. I am a very proud donor.”

Ana Paula Barbosa Lima, one of the beneficiaries of the winning project of the Sustainability Award in 2017

“O apoio que tive do Banco de Leite foi fundamental durante esse período 
delicado. O acolhimento que recebi e a estrutura do Banco permitiram que, 
mesmo sem poder amamentá-lo nos primeiros dias como eu desejava, ele 
recebesse o meu leite. É muito gratificante poder contribuir para o Banco de 
Leite que me deu todo o apoio em um momento difícil. Sei como é importante 
para os bebês receberem esse alimento. Sou doadora com muito orgulho.”
Ana Paula Barbosa Lima, uma das beneficiadas pelo projeto vencedor do Prêmio de Sustentabilidade, em 2017

Este projeto, realizado em parceria com Neurônio Ativação 
de Negócios e Causas, aproxima e integra três vértices 
importantes: a Fundação Volkswagen, os colaboradores e as 
organizações sociais comunitárias. Além de ter o objetivo de 
impulsionar iniciativas próximas aos locais onde o Grupo atua, 
também almeja despertar nos funcionários da Volkswagen do 
Brasil, Volkswagen Serviços Financeiros e MAN Latin America 
seu papel social e corresponsável pela transformação de 
realidades, por meio da prática do voluntariado.

Anualmente, a Fundação abre um edital para o Concurso 
Volkswagen na Comunidade. Qualquer colaborador pode 
indicar projetos de organizações sociais do entorno. Essas 
iniciativas precisam responder a alguns critérios, dentre eles o 
de estimular a participação e o protagonismo da comunidade 
que será beneficiada; fomentar o desenvolvimento humano e 
comunitário; e envolver os colaboradores, estagiários e terceiros 
da empresa no desenvolvimento das ações do projeto.

Em um grande evento, os vencedores são anunciados e 
recebem, além de um aporte para alavancar o projeto, apoio ao 
planejamento financeiro para administrar os recursos, a fim de 
que a iniciativa se torne perene e autossustentável.

Todo o processo, desde o lançamento do edital, da indicação 
das organizações sociais até a formação financeira, acontece no 
ambiente virtual do Concurso (http://vwnacomunidade.com.br).

Em 2017, aconteceu a 10ª edição, marcando os dez anos da 
iniciativa. Doze projetos foram contemplados, todos voltados à 
transformação de suas comunidades. Cada entidade recebeu 
R$ 40 mil, valor que foi investido nas ações sociais inscritas.

Por ser uma edição comemorativa, a Fundação Volkswagen 
criou o Prêmio Especial 10 anos, recebido pela Organização 
Social Pequeno Cotolengo Paranaense, de Curitiba (PR), com 
o projeto Bazar da Amizade, que se destacou, também, nas 
edições de 2012 e 2013. A instituição acolhe 194 pessoas com 
deficiência física e intelectual em estado de abandono ou em 
situação de risco.

Dessa vez, o valor da premiação foi utilizado para a construção 
de um galpão de triagem, ampliando o espaço dessa ação 
que gera renda para a sustentabilidade da instituição e que 
possibilita a aquisição de objetos e peças a preços mais 
acessíveis pelas pessoas da comunidade.

This project, carried out in partnership with Neuron Business 
Activation and Causes, approximates and integrates three important 
vertices: the Volkswagen Foundation, the collaborators and the 
community social organizations. In addition to having the purpose of 
promoting initiatives close to the places where the Group operates, 
it also aims to awaken its social and co-responsible role for the 
transformation of realities through the practice of volunteering 
with the employees of Volkswagen do Brasil, Volkswagen Serviços 
Financeiros and MAN Latin America.

Annually, the Foundation opens a notice for the Volkswagen in the 
Community Contest. Any collaborator can assign projects of social 
organizations in the environment. These initiatives need to respond 
to some criteria, among them the one to stimulate the participation 
and the protagonism of the community that will benefit; to promote 
human and community development; and to involve employees, 
trainees and third parties of the company in the development of 
project actions.

In a big event, the winners are announced to financial, in addition to 
a contribution to leverage the project, support to financial planning 
in order to manage the resources, so that the initiative becomes 
perennial and self-sustaining.

The whole process, from the launch of the public notice, from the 
indication of social organizations to financial formation, takes place in the 
virtual environment of the Contest (http://vwnacomunidade.com.br).

In 2017, the 10th edition took place, marking the ten years of the 
initiative. Twelve projects were contemplated, all directed to the 
transformation of their communities. Each entity received 
R$ 40,000.00 which amount was invested in registered social actions.

As a commemorative edition, the Volkswagen Foundation created 
the 10-year Special Prize, hosted by the Small Cotolengo Paranaense 
Social Organization, in Curitiba (PR), with the Friendship Bazaar 
Project, which also featured in the editions of 2012 and 2013. The 
institution welcomes 194 people with physical and intellectual 
disability in a state of abandonment or at risk.

This time the amount of the award was used to build a screening 
shed, expanding the space of this action that generates income for the 
sustainability of the institution and that allows the acquisition of objects 
and parts at more affordable prices by the people in the community.
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Vencedores de 2017
PRÊMIO ESPECIAL 10 ANOS
Pequeno Cotolengo Paranaense, Curitiba (PR)
Projeto Bazar da Amizade
Unidade da empresa – São José dos Pinhais (PR)

PRÊMIO DE SUSTENTABILIDADE
Rotary Clube de São Carlos Norte, São Carlos (SP)
Projeto Aparelhamento do Banco de Leite Humano da 
Santa Casa de São Carlos (SP)
Unidade da empresa – São Carlos (SP)

Demais vencedores
Cruzada das Senhoras Católicas, Santos (SP)
Projeto Capacitação em Auxiliar de Panificação
Unidade da empresa – Anchieta (SP)

Centro de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral 
do Guarujá, Guarujá (SP)
Projeto Estimulação Sensorial
Unidade da empresa – Anchieta (SP)

Organização Cidades Sem Fome, São Paulo (SP)
Projeto Hortas Escolares
Unidade da empresa – Jabaquara (SP)

Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua 
Profeta Elias, Mandirituba (PR)
Projeto SuperAção
Unidade da empresa – São José dos Pinhais (PR)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), 
Espírito Santo do Pinhal (SP)
Projeto Cavalgando Novos Horizontes
Unidade da empresa – São Carlos (SP)

Associação de Estudos, Pesquisa e Auxílio a Pessoas 
com Alzheimer, Guarapuava (PR)
Projeto Envolver-se
Unidade da empresa – Regional Serviços Financeiros (PR)

Visão Mundial, Maceió (AL)
Projeto Mundaú
Unidade da empresa – Regional de Vendas (PE)

Fundação Dom José Antônio do Couto, Taubaté (SP)
Projeto Orquestra Jovem Dom
Unidade da empresa – Taubaté (SP)

Grupo de Atuação Brasileiro para Realização de 
Transplantes Infantis e Estudos do Tubo Neural 
(Gabriel), Indaiatuba (SP)
Projeto Olho do Coração – Curso de Orientação 
e Mobilidade
Unidade da empresa – Vinhedo (SP)

Comunidade Brilho Sagrada Família, Resende (RJ)
Projeto Sabor de Viver!
Unidade da empresa – MAN Latin America, Resende (RJ)

PARA QUEM?

Colaboradores, estagiários e prestadores de serviços 
dentro das unidades de negócios da Volkswagen do Brasil, 
Volkswagen Serviços Financeiros e MAN Latin America 

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 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 
e prestação de contas

FOR WHOM?

Collaborators, trainees and third parties of Volkswagen
do Brasil, Volkswagen Serviços Financeiros and MAN 
Latin America 

WITH WHOM?
Neuron Business Activation and Causes

Throughout the year, the Volkswagen 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 winning organizations 
earn a management degree 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 and 
Accountability

FICHA TÉCNICA

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS?
CREDITS

WHICH ARE THE GOALS?

• Contribuir com organizações sociais onde colaboradores  
das empresas participantes atuam voluntariamente

• Fortalecer o relacionamento das unidades de negócio da 
empresa com a comunidade local

• Incentivar o trabalho voluntário entre os colaboradores, 
estagiários e terceiros da Volkswagen do Brasil, Volkswagen 
Serviços Financeiros e MAN Latin America

• To contribute to social organizations where participant 
companies’ employees work voluntarily

• To strengthen the relationship of the company’s business 
units with the local community

• To encourage voluntary work among employees of 
Volkswagen do Brasil, Volkswagen Serviços Financeiros 
and MAN Latin America
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2017 WINNERS

10 YEARS SPECIAL AWARD
Small Cotolengo Paranaense, Curitiba (PR)
Friendship Bazaar Project
Business unit – São José dos Pinhais (PR)

SUSTAINABILITY AWARD
Rotary Clube of São Carlos Norte, São Carlos (SP)
Project of the Human Milk Bank of Santa Casa de São Carlos (SP)
Business unit – São Carlos (SP)

OTHER WINNERS

Crusade of the Catholic Ladies, Santos (SP)
Training Project in Bakery Assistant
Business unit – Anchieta (SP)

Center for the Recovery of Children and Cerebral Palsy of Guarujá, 
Guarujá (SP)
Sensory Stimulation Project
Business unit – Anchieta (SP)

Cities Without Hunger Organization, São Paulo (SP)
School Vegetable Garden Project
Business unit – Jabaquara (SP)

Prophet Elias Educational Foundation for Street Kids, Mandirituba (PR)
Super Action Project
Business unit – São José dos Pinhais (PR)

Association of Parents and Friends of Special Need Children (Apae), 
Espírito Santo do Pinhal (SP)
Riding New Horizons Project
Business unit – São Carlos (SP)

Association of Studies, Research and Assistance to People with 
Alzheimer’s, Guarapuava (PR)
Get Engaged Project
Business Unit - Regional Financial Services (PR)

Global Vision, Maceió (AL)
Mundaú Project
Business unit – Regional Sales (SP)

Dom José Antônio do Couto Foundation, Taubaté (SP)
Young Dom Orchestra Project
Business unit – Taubaté (SP)

Brazilian Acting Group for Realization of Childhood Transplantation and 
Neural Tube Studies (Gabriel), Indaiatuba (SP)
Core of the Heart Project – Orientation and Mobility Course
Business unit – Vinhedo (SP)

Shining Sacred Family, Resende (RJ)
Enjoyment of Life Project
Business unit – MAN Latin America, Resende (RJ)

VOLKSWAGEN
IN THE COMMUNITY



INSTITUTO
BACCARELLI
Porque música
é movimento
BACCARELLI
INSTITUTE 

BECAUSE MUSIC
IS MOVEMENT

OTHER PROJECTS

“A música tocou meu coração de um jeito que eu não 
sabia. A partir do momento em que eu descobri a minha 
voz e o que eu sentia pela música, eu comecei a me 
esforçar mais, a estudar mais. O conhecimento que o 
Instituto Baccarelli me trouxe foi a música, a que você 
aprende que não é só música, é arte. Quando eu canto, 
eu expresso tudo, tudo! Canto com amor. O que a gente 
faz sem amor, nunca vai pra frente.”
Juliana Santana Mello, aluna do Instituto Baccarelli

“The music touched my heart in a way I did not know. From the moment I 
discovered my voice and what I felt for the song I began to work harder, to 
study harder. The knowledge that the Baccarelli Institute brought me was 
music, to the one you learn that it is not just music, it is art. When I sing, 
I express everything, everything! I sing with love. What we do without love 
never goes forward.”

Juliana Santana Mello, Baccarelli Institute student

OUTROS PROJETOS

Música, seja ela qual for, é algo que todo mundo gosta 
de ouvir. Para crianças e jovens, é uma importante via de 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social.

Sediado na comunidade de Heliópolis, uma das maiores 
da América Latina, o Instituto Baccarelli é apoiado pela 
Volkswagen do Brasil e conta com o acompanhamento 
técnico da Fundação para viabilizar a formação artística e 
musical de crianças em situação de vulnerabilidade. 

Aulas de câmara, coral e orquestra compõem o projeto 
que, além dos conhecimentos próprios da música, ajudam 
a desenvolver habilidades importantes para uma nova e 
comprometida postura cidadã, como organização, disciplina, 
respeito, trabalho em equipe, responsabilidade, dentre outras.

Nas apresentações realizadas para o Grupo Volkswagen, 
frutos das oficinas de formação, a iniciativa comprova, 
concretamente, que oferecer oportunidades qualificadas é a 
maneira mais eficaz de desenvolver o potencial das pessoas, 
independentemente de sua condição social. Dessa forma, 
elas podem se mover para outro patamar do conhecimento, 
descobrindo a si mesmas e ao mundo, com olhares renovados 
e preparados para enfrentar os desafios do dia a dia. 

Music, whatever it is, is something that everyone likes to hear. 
For children and young people, it is an important path of 
cognitive, emotional and social development.

Headquartered in the Heliopolis community, one of the 
largest in Latin America, the Baccarelli Institute is supported 
by Volkswagen do Brasil and has the technical support of 
the Foundation to enable the artistic and musical training of 
children in vulnerable situations. 

Chamber, choir and orchestra classes make up the project that, 
in addition to the knowledge of music itself, to help develop 
important skills for a new and committed citizen attitude, such 
as organization, discipline, respect, teamwork, responsibility, 
among others.

In the presentations made to the Volkswagen Group, started in 
the training workshops, the initiative proves, in particular, that 
providing qualified opportunities is the most effective way to 
develop people’s potential regardless of their social status. In this 
way, they can move to another level of knowledge, discovering 
themselves and the world, with renewed approaches and 
prepared to face the challenges of everyday life. 
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INSTITUTO
RODRIGO MENDES
Inclusão com conhecimento

OTHER PROJECTS

OUTROS PROJETOS

Em 2017, a Fundação Volkswagen apoiou o projeto Diversa 
Presencial, idealizado e desenvolvido pelo Instituto Rodrigo 
Mendes. O objetivo dessa formação em serviço é construir e 
ampliar o repertório de educadoras e educadores das redes 
públicas, gerando modificações nas estratégias pedagógicas 
e nos próprios sistemas de ensino, para assegurar a todas as 
crianças, sem exceção, o direito à educação.

O método atende à crescente demanda por formação, 
pois considera os diferentes contextos educacionais e tem 
como base o trabalho colaborativo. Reúne, no mesmo 
espaço, representantes das secretarias de educação, 
gestores escolares, professores da sala de aula comum e de 
atendimento educacional especializado, para que, juntos, 
organizem estratégias a partir de casos reais e desafiadores, 
escolhidos pelos próprios participantes.

Entre os meses de julho e dezembro, foram realizados dez 
encontros dialogados. Ao longo do ano, os relatos dessas 
experiências demonstraram como a educação pública pode 
ser positivamente transformada com o engajamento de 
educadores que assumem a perspectiva da inclusão como
um princípio fundamental.

In 2017, the Volkswagen Foundation supported the Diversa 
Presencial project idealized and developed by Rodrigo Mendes 
Institute. The goal of this in-service training is to build and increase 
the number of educators of public education networks, leading to 
changes in pedagogical strategies and in the education systems 
themselves, in order to ensure all children, without exception, the 
right to education. 

The method responds to the growing demand for formations, 
because it considers different contexts and is based on 
collaborative work. It brings together, in the same space, education 
secretaries, school administrators, teachers of regular classrooms 
and of specialized educational assistance, so that, together, they can 
organize strategies based on real and challenging cases, chosen by 
the participants themselves. 

Between the months of July and December, ten dialogues were 
held. Throughout the year, the stories of these experiences have 
shown how Brazilian public education can be positively transformed 
with the engagement of educators who see inclusion as a 
fundamental principle.

RODRIGO MENDES INSTITUTE
INCLUSION WITH KNOWLEDGE
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PRÓ-EDUCAR BRASIL
Investimento na formação
universitária de professores

OTHER PROJECTS

OUTROS PROJETOS

A Fundação Volkswagen proporciona bolsas de estudos para 
a formação universitária de professores da rede pública que 
ainda não possuem diploma de Ensino Superior. 

O Nordeste agrega quase metade dos docentes sem diploma 
em sala de aula, de acordo com dados do Ministério da 
Educação. Por isso, as bolsas para cursos de Licenciatura 
e Graduação Plena são oferecidas exclusivamente aos 
profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
que exercem o magistério em cidades dessa região do Brasil. 

Desde o início do projeto, em 2009, o Pró-Educar já 
beneficiou 192 professores no Ceará, Paraíba e Pernambuco, 
impactando 5.760 alunos da rede pública.

The Volkswagen Foundation provides scholarships for the 
university education of public school teachers who do not yet 
have a Higher Education diploma. 

The Northeast region aggregates almost half of the teachers 
without a diploma in the classroom, according to data from the 
Ministry of Education, so the scholarships for undergraduate and 
graduate courses are offered exclusively to the Kindergarten and 
Elementary Education professionals who carry out the teaching 
in cities of this region of Brazil. 

Since the beginning of the project, in 2009, Pró-Educar has 
benefited 192 teachers in Ceará, Paraíba and Pernambuco, 
impacting 5,760 public school students.

PRÓ-EDUCAR BRASIL

INVESTMENT IN UNIVERSITY
TEACHER TRAINING
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DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

EDUCAÇÃO

O ano de 2017 trouxe muitos movimentos 
e ótimas transformações em realidades 
diferentes do País. Registramos esses 
impactos nos números que você confere 
nas próximas páginas.

The year 2017 brought many movements 
and great transformations in different 
realities of the Country. We have recorded 
these impacts on the figures you can check 
in the following pages.

A MAP OF ACHIEVEMENTS:
2017 RESULTS

2017
RESULTADOS
GERAIS
2017 – OVERALL RESULTS

EDUCAÇÃO

416.207
alunos/beneficiários indiretos

2.365
educadores capacitados

1.184
escolas e instituições beneficiadas

419 MUNICÍPIOS
impactados em 26 estados

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

459.160
beneficiários diretos 

1.480
instituições beneficiadas

213 MUNICÍPIOS
impactados de 24 estados

Total do investimento social do ano:

R$ 7.292.480,00

UM MAPA DE CONQUISTAS:
RESULTADOS DE 2017

1,184 schools and institutions benefited

Total social investment for the year:
R$ 7,292,480.00

2,365 trained educators

416,207 students/indirect beneficiaries

EDUCATION

SOCIAL DEVELOPMENT

Education

459,160 direct beneficiaries 

1,480 beneficiary institutions

213 impacted municipalities in 24 statesSocial Development
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419 municipalities impacted in 26 states



Recorde: 1.259 inscrições de projetos
no Concurso (59,4% a mais do que em 2016)

455.321 beneficiários diretos 

116 colaboradores voluntários

Instituto
Baccarelli

Pró-Educar Brasil

Instituto
Rodrigo Mendes

3.261 crianças e jovens beneficiados

80 bolsas de estudos concedidas a professores

13.444 alunos beneficiados

135 educadores atendidos

Milhares de crianças, jovens, adultos, 
escolas, organizações e comunidades 
puderam participar dos avanços
que, juntos, conquistamos pelo
bem-estar coletivo. No entanto, 
queremos avançar mais. Por isso, 
continuaremos em movimento, 
dando a nossa contribuição aos 
cidadãos e comunidades para que
se fortaleçam e protagonizem um 
Brasil muito melhor e sustentável 
para todos nós!

Thousands of children, young 
people, adults, schools, 
organizations and communities 
have been able to be part of 
in the improvements that we 
have won together for collective 
well-being. However, we 
wish to move further forward. 
That is why we will continue 
moving, giving our contribution 
to citizens and communities, 
so that they can strengthen 
and lead a much better and 
sustainable Brazil for all of us!
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58 empreendedores beneficiados

5 lojas sociais em shoppings 
do ABCD Paulista e de São Paulo (SP)

+ de 1.200 metros de tecidos 
doados pelo Grupo Volkswagen

Sewing the Future

58 entrepreneurs benefited

5 social stores in shopping malls in the ABCD 
Paulista region and São Paulo (SP)

1,200+ meters of fabrics donated by the Volkswagen Group

Play

6.119 crianças beneficiadas

406 educadores formados

6,119 children benefited

406 trained educators

Volkswagen in the Community

Record: 1,259 project registrations in the Competition
(59.4% more than in 2016)

455,321 direct beneficiaries

116 volunteers

220 educadores multiplicadores 

25.724 estudantes participaram das formações

Traffic Game of Life

220 multiplier educators 

25,724 students participated in the training

945 educadores formados pelos cursos híbridos

361.812 alunos beneficiados

945 educators trained in hybrid courses

Learning Through Art

361,812 students benefited

Mais de 500 educadores formados

Mais de 6,7 mil alunos beneficiados em
Santarém (PA), Teresina (PI) e no estado de Rondônia

Média de 40 livros lidos pelos alunos no ano

More than 500 trained educators

Learning Acceleration

More than 6.7 thousand students benefited in Santarém 
(PA), Teresina (PI) and in the state of Rondônia

Average of 40 books read by students in the year

Pró-Educar Brasil
80 scholarships awarded to teachers

Rodrigo Mendes Institute
13,444 students benefited
135 educators served

Baccarelli Institute
3,261 children and youngsters benefited
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Expediente 

CONSELHO CURADOR

Presidente  Marcellus Puig

Vice-Presidente  Marcio Chelles

Conselheiro  André Senador

Conselheiro  Antônio Megale

Conselheiro  Rafael Vieira Teixeira

Conselheiro  Antônio Roberto Cortes

CONSELHO FISCAL

Presidente  Luis Fabiano Alves Penteado

Conselheiro  Edvaldo Picolo

Conselheiro  Claudio Herbert Naumann

DIRETORIA EXECUTIVA

Superintendente  Daniela de Avilez Demôro

Diretora de Administração e Relações Institucionais  Keli Moreno Smaniotti

Diretora de Finanças  Melissa Artioli Peixoto

Diretor de Investimentos  Luiz Paulo Brasizza

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Realização e Supervisão Fundação Volkswagen

www.fundacaovolkswagen.org.br

fundacaovw@volkswagen.com.br

GOLDENBERG – RESPONSABILIDADE SOCIAL

E COMUNICAÇÃO DE CAUSAS

Margareth Goldenberg Coordenação Geral

Lucas Barboza Orientação Conceitual

Laiza Lopes Assistente

Mariângela de Almeida Redação

Rosângela Almeida Revisão

Eduardo Pozzi Projeto Gráfico e Diagramação

© 2018. Esta publicação é uma realização da Fundação
Volkswagen. A reprodução de textos é permitida desde
que citada a fonte.

www.fundacaovolkswagen.org.br

Governance

BOARD OF TRUSTEES

Chairman Marcellus Puig

Vice Chairman Marcio Chelles

Adviser André Senador

Adviser Antônio Megale

Adviser Rafael Vieira Teixeira

Adviser Antônio Roberto Cortes

FISCAL BOARD

Chairman Luis Fabiano Alves Penteado

Adviser Edvaldo Picolo

Adviser Claudio Herbert Naumann

EXECUTIVE BOARD

Superintendent Daniela de Avilez Demôro

Director of Administration and Institutional Relations Keli Moreno Smaniotti

Director of Finance Melissa Artioli Peixoto

Director of Investments Luiz Paulo Brasizza
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www.fundacaovolkswagen.org.br
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GOLDENBERG - SOCIAL RESPONSIBILITY

AND COMMUNICATION OF CAUSES

Margareth Goldenberg Overall Coordination

Lucas Barboza Conceptual Guidance

Laiza Lopes Assistant

Mariângela de Almeida Editor

Rosângela Almeida Copywriter

Eduardo Pozzi Graphic Design and Layout
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