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“No Brasil, não dá para fazer”. As-
sim como acontece com diver-
sos empreendedores, ouvimos 

essa frase muitas vezes no nosso início. 
Porém, assim como acontece com todas 
iniciativas que conseguem sair do papel, 
tivemos o apoio de muita gente para hoje, 
com a nossa terceira turma em sala de 
aula, dizer que dá sim para fazer e gerar 
resultados. Aproveitamos esse momento, 
para reunir, pela primeira vez, alguns dos 
principais acontecimentos da Rede Ensina 
Brasil entre 2018 e 2019 e com isso agra-
decer aos nossos parceiros que construí-
ram isso conosco. 
 O presente Relatório de Ativida-
des evidencia que o nosso potencial de 
impacto segue crescente: no curto prazo 
ele se dá diretamente nos alunos e nas 
comunidades escolares onde atuamos 
e, no longo prazo, através do desenvol-
vimento dos ensinas como futuras lide-
ranças para a educação. 
 O Relatório está dividido segundo 
a própria trajetória de ensina, que inicia 
seu percurso de impacto na disputada 
etapa de Recrutamento e Seleção. Em 
um país em que apenas 2% dos jovens 
querem ser professores, já tivemos mais 
de 23.000 inscrições para apenas 230 
vagas em três anos de atuação, o que re-
presenta uma concorrência maior do que 
a do curso de medicina na USP. Hoje con-
tamos com uma rede diversa com 160 
ensinas em salas de aula de sete cidades, 
impactando mais de 40 mil alunos e suas 
respectivas comunidades escolares.
 Após ingressarem no programa, os 
ensinas participam de uma formação ini-
cial presencial e intensiva com foco em 
práticas pedagógicas, sistema educacio-
nal e desenvolvimento de habilidades de 

liderança. Este ano, nosso “Intensivão” 
contou com 70 sessões formativas, 15 
convidados especialistas e mais de 150 
alunos para aulas de reforço. Ao longo 
dos dois anos em sala de aula, os ensinas 
recebem formação constante através de 
tutoria pedagógica, atividades formati-
vas de instituições parceiras, mentoria 
de profissionais de diversas áreas, além 
de terem acesso a uma série de oportu-
nidades da rede. 
 Ao mesmo tempo em que os ensi-
nas adquirem uma experiência única de 
desenvolvimento pessoal e profissional, 
eles buscam desenvolver ao máximo o 
potencial e protagonismo dos alunos com 
a parceria e apoio dos professores e da co-
munidade local. Considerando as evidên-
cias de impacto que temos até o momen-
to, destaca-se o crescimento de 77% no 
número de aprovados na UFMS e 50% no 
IFMT, ambas instituições de desejo de di-
versos alunos da rede pública do MS e do 
MT; bem como mais de 100 projetos ex-
tracurriculares inéditos e a criação do zero 
de dois cursinhos populares gratuitos.
 Após concluírem o programa, os 
ensinas tornam-se alumni e seguem atu-
ando por uma educação de qualidade 
para todos em diversas frentes, formando 
uma rede de líderes engajados e com ex-
periência nos contextos mais vulneráveis 
do ensino público. Mais de 85% do nosso 
alumni continua atuando em educação, 
o que nos faz acreditar que estamos no 
caminho certo de fazer parte da transfor-
mação. E sabemos que é só o começo.  
 Vamos juntos? 
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Potencializar uma rede de lideranças que, a 
partir de uma atuação transformadora como 
professores nas escolas mais vulneráveis do 
país, com formação constante, desenvolvam 
o comprometimento e o conhecimento 
necessários para multiplicar seu impacto 
e gerar mais oportunidades para todos

Um dia, todas as crianças terão 
uma educação de qualidade

+40 mil alunos 

46 alumni 

parte da rede global

teach for all

160 ensinas 
atuando como professores

7 cidades em

3 regiões do Brasil

NOSSA

NOSSA

missão

visão

VISÃO GERAL DO

programa

7

de escolas públicas 
vulneráveis atingidos

presente em 50 países

dos quais +85% seguem 
atuando em educação
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para os problemas 
mais complexos, 

os maiores talentos

RECRUTAMENTO 
& SELEÇÃO

01

Somos o elo entre um setor que 
precisa atrair mais talentos e jovens 
comprometidos e qualificados

>

 Em um país em 
que APENAS 2% 
dos jovens querem 
ser professores Recebemos mais   

de 23 MIL 
INSCRIÇÕES 

de todos 
os estados 

brasileiros e 

selecionamos APENAS 230 
para transformarem a educação 
começando de dentro das salas 

de aula das escolas públicas 
mais vulneráveis do país.
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O Ensina Brasil realizou o Processo 
Seletivo 2019 para selecionar a 
terceira turma de ensinas. As 

inscrições foram até dia 21 de setem-
bro e, no total, foram mais de 11.000 
inscritos, superando em 57% o núme-
ro do ano passado. Desses, apenas 100 
foram selecionados depois de 4 meses 
de processo seletivo. Vale ressaltar que 
tanto os membros do time quanto os 
próprios ensinas participaram como 
avaliadores do processo de seleção, 
tornando-o ainda mais próximo da re-
alidade da organização e de seus valo-
res. Um aspecto importante da nossa 
área de Recrutamento e Seleção é que 
somos a única organização parceira do 
Teach For All que realiza seu Processo 
Seletivo inteiramente online. Além de 
garantir a escalabilidade do programa, 
isso possibilita a participação de uma 
maior quantidade de candidatos de 
todo o Brasil, independentemente da 
região em que vivem e da capacidade 
de se locomover para participar de um 
processo presencial. Foi por conta des-
sa particularidade marcante do nosso 
Processo Seletivo que o Ensina Brasil 
foi selecionado entre todas as organi-
zações do Teach for All como uma das 
principais inovações da rede e, por isso, 
foi convidado a palestrar em outubro na 
Conferência Global do Teach For All que 
ocorreu no Nepal.

Processo seletivo 
rigoroso

Funil de seleçãoEvolução de inscritos 
e selecionados nos 
últimos 3 anos

> >>

3 MIL inscritos
50 selecionados

+133%

+57%

7 MIL inscritos
70 selecionados

+11 MIL inscritos
100 selecionados

2017
+11 MIL inscritos

100 ensinas 
selecionados

2018

2019

1. Formulário de inscrição

2. Testes de múltipla escolha

3. Perguntas de reflexão

4. Dinâmicas

5. Entrevistas

O Formulário 
abrange algumas 
informações 
pessoais, 
profissionais, 
acadêmicas e 
sobre atividades 
extra-curriculares.

As quatro perguntas
dissertativas dessa
 fase instigam 
reflexões acerca de 
seus comportamentos, 
decisões, conquistas 
e fracassos pessoais. 

A entrevista final segue 
um roteiro pensado para 
evitar viéses e encontrar 
quem tem tudo a ver com 
o Ensina. 

Possui três 
etapas: teste de 

análise crítica, 
questionário de 

convicções e  
resolução 

de caso.

A dinâmica de grupo 
é dividida em dois 

momentos: amostra 
de aula e Resolução 

de caso em grupo. 
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Menos de 
1% dos 

candidatos 
tornam-se 

ensinas

+ concorrido 
do que 

medicina 
na USP!



Nossos participantes vêm de todo 
o Brasil e compõe uma rede di-
versa e extremamente qualifica-

da, o que faz com que cenas como essa 
sejam comuns: um aluno olha para sua 

Com número de inscritos similar, nos-
so processo seletivo foi destaque na 
Exame ao lado de renomados trainees 
como Red Bull, Itaú, P&G, etc.

O Huffpost Brasil, em parceria com a 
C&A, entrevistou nossa CEO, Erica Bu-
tow, como parte do projeto #TodoDia-
Delas, que celebra o protagonismo de 
mulheres brasileiras precursoras e em-
preendedoras. 

Nas mídias sociais, tivemos diversas 
campanhas que traziam a desafiado-
ra realidade de ensinas, chegando a 
alcançar mais de 110 mil pessoas em 
um único post.

Nosso processo seletivo também foi des-
taque na Universidade de São Paulo, com 
reportagem no Jornal da FEA e auditório 
lotado para o evento sobre empreende-
dorismo com a nossa CEO Erica Butow.

Rede diversa e qualificada Enquanto isso, nas mídias...> >

Natural do Paraná
Bacharelado em Engenheira (UFPR)

1a da família a cursar Ensino Superior
Alocada em Cariacica - ES

Natural do Rio de Janeiro
Licenciatura em História (UFRJ)

Alocado em Caruaru - PE

Rafaela Campos

Vindos de 20 
Estados diferentes

40% são 
engenheiros

30% são 
licenciados

40% são 
pretos, pardos 

e indígenas

6% já eram 
professores 
das escolas

METADE da 1a geração 
da família à ter acesso ao 

Ensino Superior

80% vem de 
universidades 

públicas

Raphael Alberti

Trainee Exame

Huffpost Brasil

Facebook / Instagram

Jornal da FEA

professora, primeira da sua família a cur-
sar universidade, e esse aluno, que não 
sabia sequer da existência de universi-
dades públicas gratuitas de qualidade, 
pensa: “eu posso chegar lá também”.
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https://www.facebook.com/ensinabrasil16/photos/basw.AbqHKNZ4Bd1eUn8a2LoFQ7XxnHgkOkCoGVmT3Y_rqrXgygJeQiU4XE_1APpyhX9NdA7gB6_eeYwQk5xVbrdp-MlyqGyr8DHXcKiabfcGd-9xZi1MXkgkvm97lfYNnFo7glAkPV-uCJZSHddfR4TrSZNKKPreaSU51eXIDufjveVY5A.1940737966211263.1781486908803037.2120101088274949.1779777032307358.1962226664062393.1761236804161381/2120101088274949/?type=1&opaqueCursor=Abo0HeTPdxR4LJNQOGsc3dnZlrkXanFMIYOx8DVtWavFLf53oPLfGH1V9_BQAt-6guLiPJmYmEU75lT3FOylwcP63U1ds45IZyUzM9PRBL8HaB6eWtilP_8I8c0c0rUaG4lzdtCVjS_IsFmDlvDUU6gKgn9sDboOrXDAjVN7YQANXpFTiIauuZ3ol_gDU3iq99DulCdVk-wx3DXAW5KxtoPtf5M7V_366V4KTl3n3u9TkvWgwt_ZD4vKzjH6Tnf9ZiEguyQEm2WwKb-IyO8yCaMTQMk-RI3OjzJ4LKLrSW72gTAxCI3-tuRayxKEO4nrDg30p6a7jR5cRIpwiqCID4wO_QZs3nmmoukRV769pKYPqy403gVhu75Mz937BzTY9nwytEvlM5L1Z5Kq1aXk-iLUBD2xktey39aaTumrhOjrFIhoP8zeORrsn5ibBWJ-DAtkt_GKXvx1HQBHll0WjfscWfuPqnUHD-fBsMJaegUzNKWuefQQltD2FpPMl7H0uGSreu6duz7VGIJ6g3KYMbWs-x470oazBsri95He0WhgUNMR5W_h-_opKI4w7Ja23Meg2SjSGfUHASBrwRYOh-B5Ds53i84DpyVBBlDZJo1xV-vmFdJz1zNjYTOdnJ89y0mGP3QWXvcg7PP5YCxRemD9O6SKl2uvXbe0tx_ltgdt556g-fNUSG39F5AygvRKykQNqwRUufy4a14dYlNPTA490ncWbnuLEaD38TCoMNrrwXVDezYdHozYKCVJneR2zMc&theater
http://www.fea.usp.br/fea/noticias/ex-alunos-da-fea-se-aproximam-do-terceiro-setor
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grande professor, 
grande líder

DESENVOLVIMENTO 
DE LIDERANÇAS

02

As famosas “habilidades de liderança” 
não são nada mais que o dia a dia de 
um excelente professor

>

Contagia toda a comuni-
dade escolar rumo a uma 
aprendizagem de qualida-

de para todos.

Se baseia nos resultados 
que seus alunos 

obtiveram para melhorar 
sua prática docente 

constantemente.

Cumpre horários de aula rigorosos, 
planeja uma sequência didática 

com consistência e elabora 
maneiras criativas de driblar 

as adversidades. Convence um aluno 
a se envolver em uma 
atividade acadêmica 

e entender sua 
importância.

COMUNICAÇÃO
 ASSERTIVA E

 EMPÁTICA

CRIATIVIDADE 
E INOVAÇÃO

SENSO 
ANALÍTICO

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E 

ADAPTABILIDADE

PERSUASÃO

Planeja e executa aulas 
envolventes independen-
temente das limitações de 

tempo e recursos.
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Realizamos com sucesso o terceiro 
Intensivão do Ensina Brasil para a 
turma 2019. O planejamento des-

sa formação começou em setembro de 
2018, quando revisamos os aprendiza-
dos adquiridos durante a última edição 
para que a estrutura dessa formação ini-
cial esteja continuamente melhorando. 
 Nas 230h de formação presen-
cial, os Ensinas participam de sessões 

Formação intensa ao longo dos dois anos, 
mas em janeiro...um Intensivão!

Intensivão 2019 em números

>

>

>

voltadas para o desenvolvimento de 
práticas docentes; conversas com im-
portantes atores da educação brasileira; 
workshops de habilidades de liderança; 
e módulos para desenvolvimento da 
cultura de grupo e rede Ensina Brasil; 
além de darem aula de reforço para alu-
nos de organizações e escolas parceiras 
com o auxílio e devolutivas da nossa 
equipe de formação.

Uma visão geral da nossa Formação>

230h de 
formação

15
especialistas 
convidados

100% dos participan-
tes acreditam que ser 

Ensina será importante 
para seu desenvolvimen-

to profissional

70 sessões 
formativas

100 Ensinas

Formação Continuada
(~1800h)

Oportunidades
da Rede

150 alunos 
para aulas 
de reforço

PS2019

2018 2019 2020 2021

ENSINAS 2019 ALUMNI

Liderança de si;
Liderança em sala de aula;
Liderança em redes

Tutoria constante, Encontros de Trabalho, Mentoria 
com professores experientes, Complementação 
Pedagógica e outras atividades formativas.

Lesson Study 
Brazil Conference
Conectando saberes
Dinâmicas de Poder
Global Teaching Summit

Trabalho de Verão

16 17

Intensivão
(230h)

PARCEIROS TÉCNICOS



Intensivão 2019 em fotos>

A trajetória de luta da Gina Ponte por 
uma educação de qualidade para todos 
foi um dos destaques do Intensivão. Na 
palestra, ela ressaltou o potencial dos 
professores como agentes de mudança 
na comunidade. 

Os ensinas puderam ouvir de Rossie-
li Soares sobre a experiência de estar 
no mais alto cargo de educação do 
país e discutir caminhos para a edu-
cação brasileira.

Um momento educativo com nossa 
equipe de formação em que os ensinas 
puderam aprender sobre uma vertente 
de liderança que envolve toda a comu-
nidade: a liderança sistêmica.

Uma oportunidade de troca e comparti-
lhamento de aprendizados, conquistas e 
desafios entre ensinas  e parceiros, dentre 
secretários de educação, prefeitos, direto-
res de escola, alunos, doadores, etc. 

Formação com Gina Ponte

Palestra com ex-ministro

Workshop Liderança Sistêmica

Evento com parceiros

Formação Continuada>

Valorizamos a experiência práti-
ca combinada com momentos 
de reflexão e formação intensos 

para o desenvolvimento de excelentes 
professores. Por isso, durante os dois 
anos do programa, catalisamos o desen-
volvimento dos nossos participantes, 
oferecemos uma série de formações e 
encontros - virtuais e presenciais - pro-
piciando momentos de trocas de expe-
riências entre a rede e com especialistas 
externos, além do acesso a conteúdos 
e materiais alinhados aos desafios dos 
primeiros anos em sala de aula. Essa li-
gação da teoria com a prática é essen-
cial para a formação, porque o avanço 
na busca de uma prática pedagógica 
cada vez mais reflexiva e efetiva está in-
tegralmente associada a uma formação 
atrelada ao contexto profissional real. 
 Paralelo às formações, temos uma 
equipe de tutores pedagógicos, profis-

sionais com anos de experiência em sa-
las de aulas de escolas públicas, respon-
sáveis por observar às aulas dos nossos 
ensinas e facilitar momentos de refle-
xão em cima da prática pedagógica do 
participante, as chamadas coinvestiga-
ções, traçando estratégias e saltos, com 
foco não somente no desenvolvimento 
do profissional, mas principalmente na 
melhor experiência de aprendizado para 
os seus alunos. Os tutores atuam lado a 
lado com os ensinas, dando devolutivas 
em tempo real, para que as ações regu-
ladoras em prol da aprendizagem bus-
cada para os alunos possam ser coloca-
das em prática já na aula seguinte.
 Além disso, entendendo também 
a relevância de uma formação específica 
na disciplina em que o participante lecio-
na, oferecemos, sem custo algum para 
os ensinas que não possuem licenciatu-
ra, uma complementação pedagógica. 
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Oportunidades da rede>

Os ensinas Francielle e 
Lucas estiveram entre os 14 
educadores brasileiros que 

participaram da Conferência 
sobre Lesson Study em 
Chicago, nos EUA - uma 
metodologia japonesa 
que aposta na reflexão 

colaborativa dos professores.

LESSON STUDY

Evento organizado pelo Teach For All que reúne 
professores inovadores de toda a rede global 

para aprenderem juntos a repensar a educação, 
os resultados dos alunos e a forma como 

trabalhamos, a fim de que todos os alunos possam 
se desenvolver e serem parte da solução para 

desafioas educacionais cada 
vez mais complexos. 

Uma oportunidade de desenvolvimento de diversas 
habilidades durante o período de férias de verão dos 
Ensinas (janeiro). Para as organizações parceiras, é 
fundamental receber pessoas que estejam atuando 

no chão de escola e que tenham uma visão sistêmica 
de Educação, enquanto para os Ensinas, é uma 

incrível chance de conhecer organizações, pessoas 
e articular pontes que os ajudarão a causar ainda 

mais impacto ao final dos 2 anos.

Exclusivo para ensinas e 
trainees do Vetor Brasil, 

o curso é ministrado pela 
Profa. Patrícia Tavares, 

do INSPER, e aborda as 
relações interpessoais, as 
oportunidades e desafios 
de implementar projetos 
de sucesso nas escolas e 

governos. 

GLOBAL TEACHING SUMMIT

TRABALHO DE VERÃO

DINÂMICAS DE PODER

Possibilidade de participar de encontros virtuais 
e presenciais, além de mentoria, com uma rede de 
professores excepcionais de escolas públicas de 

todo o Brasil, apoiada pela Fundação Lemann. O que 
une esses professores é a vontade de transformar 
a educação por meio de práticas que fortaleçam o 

protagonismo dos alunos, colocando-
os sempre no centro das atenções.

CONECTANDO SABERES

R E D E 
ensina 
B R A S I L

Os Ensinas Ivan e Flávia falaram em 
um painel sobre os principais desafios 

da educação pública brasileira na 
Brazil Conference. Lá estavam reunidos 

intelectuais e personalidades para 
discutir o tema “ação que transforma”. 

BRAZIL CONFERENCE
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fazendo juntos para fazer mais

IMPACTO NAS 
COMUNIDADES

03

Em pouco tempo, junto com outros professores, 
temos alcançado resultados transformadores 
nas escolas e comunidades onde atuamos

>

MS

ES

PE

7 CIDADES 

3 ESTADOS

em

Campo Grande

Caruaru

Petrolina

Vitória
Vila Velha

SerraCariacica

160 ensinas

46 Alumni

46 escolas em contexto vulnerável

+40 MIL alunos impactados
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Impacto nos alunos e na comunidade> +100 novos projetos 
extracurriculares
inédito nas escolas

crescimento de 
77% no número de 
aprovados na UFMS

crescimento de 50% 
no número de 

aprovados 
no IFMT criação de 

2 cursinhos 
populares

180 inscritos 
em olimpíadas

# alunos de ensinas aprovados na 
UFMS das escolas onde atuávamos

# alunos de ensinas aprovados no
IFMT das escolas onde atuávamos

fundados do zero para 
alunos da rede pública

14% das vagas do  IF 
foram ocupadas por 

alunos de ensinas

das quais jamais 
haviam participado

2017

2017

22

54

39

80

2018

2018



Os números têm rosto>

Confira o depoimento do ensina:

“Numa conversa sobre sonhos com os 
alunos da EMEF Maria Guilhermina de 
Castro, me deparo com o Pedro que 
sonha em ser engenheiro mecânico ou 

professor de matemática, sem saber que sou 
engenheiro mecânico além de ser formado 

em matemática também! Vim de escola pública 
igual ele, tive sonhos e pessoas que fizeram a 

diferença na minha trajetória.”

Na ETI Rubem de Lima Barros, há alunos 
que têm poucas oportunidades de sair de 
seu bairro e conhecer os pontos históricos 
da cidade onde vivem. Através da disciplina 
eletiva “Luz, câmera e ação: (re)significando 
a cultura local” criada pela ensina e pela 
Prof. Amanda, a turma pôde realizar estudos 
do meio e investigar a história de Caruaru 
através de entrevistas e de registro audiovisual, 
que resultará em um documentário sobre os 
aprendizados da disciplina.

Os alunos do período noturno da Escola 
Estadual Teotônio Vilela não podiam 
aproveitar a horta dos estudantes por falta 
de iluminação nos espaços. Com o apoio 
de professores da escola e de um de nossos 
parceiros, a Energisa, a ensina desenvolveu 
um trabalho de pesquisa com os alunos sobre 
estratégias para obter energia limpa e barata e 
conseguiu mobilizar uma reforma de eficiência 
energética de mais de 140 mil reais para a escola. 

Os incríveis documentários produzidos 
pelos alunos da ensina foram os finalistas 
do Festival Nacional Cineastas 360º, em 
Brasília, que premia filmes em realidade 
virtual que retratem questões relevantes das 
comunidades de escolas públicas. A turma deu 

enfoque nos temas “ressocialização de detentos 
através da reforma de escolas” e “acessibilidade” 

e retornou à Escola Estadual Lino Villachá com 
nada menos do que três prêmios, incluindo o de 

Melhor Documentário Nacional!

COMPARTILHANDO SONHOS
Ensina André Liboreiro 

Cariacica, ES

RESSIGNIFICANDO A CULTURA LOCAL
Ensina Kamila Nunes e Prof. Amanda 

do Nascimento - Caruaru, PE

TRAZENDO LUZ PARA ESCOLA
Ensina Sofia Fernandes e professores 

da escola - Campo Grande, MS

10 LUGAR NO PRÊMIO CINEASTAS 3600

Ensina Camila Sacconi e Prof. Roze 
Maclaine - Campo Grande, MS

IMPACTO NO ALUNO IMPACTO NA ESCOLA IMPACTO NA COMUNIDADE

26 27

ES

PE

MS

MS

https://www.youtube.com/watch?v=FpIOdPooPGI&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=CjRfpZfjUkQ&t=95s
https://www.facebook.com/cineastas360/videos/854676798233869/?__xts__[0]=68.ARDPjJ9tbIf3wF9673YeSaZB-kGPTufIWMDcqcsWEQc_kEplLzX-86Sq1Knzyv2hwZ9sB1BFAfkV6vBPW-3LkS2oeUVvVg2ncTvezMc7q7XgUeSLXTqBlO_z4n8Y9eT3-hGE94L_6QarZEEOhOW1wBvsar8bg8VUvgfOGdGKx3-MALDqKo342WhKkYwBUJ9G5myg0Blmrl1mCOyd_9Jn34tOzYPo3pWU8lsQk9hNhqlnIC9wzaEevk9DxZmJnd358dnmses-__SNfVnL1xdVF8XkhrjuLlBLd5R11nEoYIB7F4yc220PLgtrp3N9_BoExDxxT3d1T226ZPmBCervGqE-W0NqHhkrMWQ&__tn__=-R


Depoimentos>

“
“

Os ensinas estão bem entrosados 
com a turma e com todos da 

escola. Só tenho a elogiar pelo 
companheirismo e pela troca de 

experiência na sala dos professores. 
Nossos Ensinas fazem 

um trabalho de escuta e 
diálogo constante, sempre 
apresentam à gestão novas 
alternativas pedagógicas. 

Maria Risoneide da Fonseca - Professora da 
EM Dom Bernardino Marchió - Caruaru - PE

Carlos Frederico Jordão Ghidini 
Diretor da EEEFM Saturnino Rangel 

Mauro - Cariacica, ES

Rita de Cássia - Aluna de Ensinas selecionada 
para o programa Brazilian Leadership 

Bootcamp -  Cariacica, ES

Maria Cecilia Amendola Motta
Conselho Nacional de Secretários da Educação

“Eu não estava muito confiante, 
mas meus professores me in-
centivaram muito a alcançar 
meu sonho, me deram todo o 
apoio e eu fui até o fim.”Na sala 

de aula...

...na Sala dos 
Professores...

...nas Secretarias 
de Educação..

Nem sempre a carreira docente é 
atrativa e, por meio deste programa, 
eles recebem capacitação continuada 
que permite que desenvolvam esse 
perfil de liderança, atuando em sala 

de aula, com foco na aprendizagem.
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Os alunos dos Ensinas de Campo Grande 
foram destaque do Jornal do SBT pelos 
projetos desenvolvidos para o “Prêmio 
Respostas para o Amanhã” da Samsung, 
que valoriza projetos de sustentabilidade.

A Ensina Julia Fagundes venceu o 
Concurso de Ideias Inovadoras “Pensar 
Soluções” na categoria redução do 
abandono, evasão e reprovação do 
Ensino Médio, promovido pela SEDU ES.

Os Ensinas Francielle e Guilherme 
criaram o projeto “Lugar de Mulher”, o 
único projeto do MS selecionado para 
o edital ELAS nas Exatas, que visa tornar 
o ensino de exatas mais atrativo para 
todas e todos. 

A Clara Vaz, ex-aluna de Ensinas, foi pro-
tagonista em um TED realizado em par-
ceria com a UFMT. No vídeo, ela encora-
ja outros jovens a se desafiarem através 
de sua inspiradora história de superação.

Enquanto isso, nas mídias...>

SBT

Portal da SEDU - ES

Correio do Estado - MS

TED 

29

https://youtu.be/4P7j8z7EJMQ
https://www.correiodoestado.com.br/arte-e-cultura/projeto-que-incentiva-mais-mulheres-nas-exatas-vai-alem-dos-numeros-e/342769/
https://www.youtube.com/watch?v=REj2Wdu0trQ&list=PL5lw10dZ48YkmHZ4v4tq2_WurkNrPUpPG&index=4
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muito além dos dois anos

REDE ALUMNI

04

Os ensinas já estão seguindo carreiras de 
impacto em diferentes áreas de atuação

>

90% empregados nos 
4 primeiros meses após 
o programa

+85% dos Alumni estão 
trabalhando em educação, 

atacando o problema de 
diversas frentes

30%

22%

9%

15%

Empreendedorismo 

Terceiro Setor

Escola

Gestão Pública

31



Após os dois anos

Alguns de nossos mentores

>

>

 Em 2019, temos nossa primeira 
turma de Alumni, isto é, os ensinas que 
completaram os dois anos de nosso 
programa. Para prepará-los e auxiliá-
-los em seus próximos passos, foram 
organizadas diversas conversas online 
e presenciais tratando sobre escolha 
de carreira, treinamento para entrevis-
tas de trabalho, construção de currícu-
lo, entre outros. 
 Também desenvolvemos o Pro-
grama de Mentoria, no qual os futuros 
Alumni são mentorados por profissio-
nais que trabalham em diferentes seg-
mentos da educação e que estão co-
nectados aos próximos passos que o 
ensina pretende traçar: Sala de aula, 

Gestão Escolar, Gestão Pública, Ter-
ceiro Setor, Empreendedorismo, entre 
outros. Juntos, mentor e mentorado 
criaram um plano de estudos e de car-
reira personalizados. 
 Outro grande foco em 2018 foi 
unir esforços e firmar parcerias que 
pudessem gerar oportunidades de em-
prego para os Alumni. Entramos em 
contato com aproximadamente 80 or-
ganizações distintas e disponibilizamos 
as vagas de parceiros em nosso mural 
interno. Para nós, é extremamente im-
portante que estejam no mercado de 
trabalho educacional pessoas engaja-
das e com experiência nos contextos 
mais vulneráveis do ensino público. 

Camila Pereira

Katia Smole

Jayse Antônio

Ex-secretária de 
Educação Básica
do MEC e presidente 
do Mathema

Top 50 Melhores 
Professores do 
Mundo no GTP e 
vencedor do Prêmio 
Educador Nota 10

Diretora da 
Fundação 
Lemann

Mario Ghio
Presidente da 
Somos Educação
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Trajetórias de alguns de nossos Alumni>

Rayana Vasconcelos

Joel Pereira

Bruna Pecin

Thomaz Albuquerque

> Formada em Engenharia pela UFMG
> Ensina em Cuiabá - MT
> Trainee na Fundação Lemann

> Formado em Ciências Contábeis pela USP
> Ensina em Cuiabá - MT
> Primeiro da família a cursar Ensino Superior
> Segue como professor concursado de uma escola 
pública em Ribeirão Preto -SP

> Formada em Direito pela UNIOESTE
> Ensina em Cuiabá - MT
> Coordenadora do Programa CO.LETIVO

> Formado em Administração pela UFPE
> Ensina em Campo Grande - MS
> Superintendência da Secretaria Estadual de 
Educação e Esporte do Paraná

33
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>
>
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 Quando estava fazendo meu mestrado na USP, recebi um 
e-mail que falava de um “Programa de Desenvolvimento de Lideranças”. 
Mais para buscar um novo desafio do que para desenvolver essa tal liderança, 
me inscrevi no processo seletivo. Aos poucos, avancei nas etapas e, aprovado, 
fui alocado em Cuiabá.
 Chegando na escola, localizada no bairro mais pobre dessa cidade fincada entre 
os oceanos, me deparei com a realidade de um Brasil Profundo sobre o qual eu pouco 
tinha pensado. Não sei se por egoísmo ou desconhecimento. Aos poucos, no barulho 
da sala de aula, entre a lousa e as carteiras, fui conhecendo as histórias dos meus alunos.
 Conheci o Diego, que certa vez me falou que tinha “problema na cabeça”, 
pois não entendia o que os professores ensinavam. Conheci o Marcos, que 
cansado do racismo, me procurou para dizer que queria levar uma arma para 
escola e se livrar daqueles que tanto sofrimento lhe causavam. Conheci, também, 
o Lucas, cuja criação era responsabilidade da irmã de vinte e poucos anos. De 
tanto conhecê-los, me conheci. Entendi que não estava na busca de um desafio. 
Engenheiro Naval e mestre em produtividade, não me jogaria no centro do Brasil 
se lá tivesse um estaleiro. Me inscrevi no Ensina, porque sou neto de um agricultor 
analfabeto e minha mãe terminou os estudos por meio de um supletivo, aos 37 
anos. Vi, dentro de casa, a falta que a formação formal faz.
 Dessa falta, não queria que meus alunos sofressem. Por isso, comecei a fazer 
exercícios diferenciados para o Diego, até que ele passou a acompanhar a turma. 
O Marcos se viu em grandes cientistas negros, em um projeto de combate ao 
racismo que desenvolvi com outros professores da escola. Já o Lucas foi aprovado 
no processo seletivo do IFMT (Instituto Federal do Mato Grosso).
 Ao me tornar alumni do Ensina Brasil, entendi que queria causar impacto 
em larga escala. Por isso, fui trabalhar na Secretaria Estadual de Educação e 
Esporte do Paraná, na área de formação de professores. Este ano, um dia antes do 
meu aniversário, recebi a notícia que tinha sido aprovado para ingressar na Rede 
de Talentos da Educação da Fundação Lemann. Um lugar onde nunca me imaginei 
estar, cercado por pessoas com as quais nunca imaginei conviver. Lá, me somarei 
a grandes nomes da educação na busca para que todos os meninos e meninas do 
nosso país possam se imaginar em qualquer lugar.
 Histórias entrelaçadas, tantas outras modificadas e redesenhadas a partir 
de esforços e crenças múltiplas. Hoje, nessas linhas, agradeço a todos os  parceiros 
que se juntaram à nossa rede tornando tudo isso possível. 
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A Ensina Francielle Santos fez parte da 
campanha de fim de ano “Sonhar Juntos”, 
da Rede Globo, onde relatou como tro-
cou o sonho de pisar na lua por trabalhar 
por uma escola e por um mundo em que 
ninguém se sinta fora do lugar.

No Jornal da TV Cultura, as Alumni 
Rayana Vasconcelos e Beatriz Morro-
ne compartilharam o que vem fazendo 
pela educação após os dois anos do 
programa do Ensina Brasil.

No artigo, o alumni Ivan Gontijo, que é 
Coordenador de Projetos no Todos Pela 
Educação, destaca os principais pon-
tos que devem ser levados em conta 
em programas de formação continuada 
para professores. 

Segundo a Forbes dos EUA e da Asia, 
6 dos 30 jovens agentes de impacto 
com menos de 30 anos são alumni da 
mesma rede que o Ensina faz parte, o 
Teach for All.

Enquanto isso, nas mídias...>

Rede Globo

Jornal da TV Cultura

O Estado de S. Paulo

Forbes
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Com a palavra, nosso alumnus 
João Francisco

>
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Conheça a REDE que 
acredita e trabalha para 
que, um dia, TODAS as 
crianças tenham uma 

EDUCAÇÃO de qualidade

>
>

>
>



NOSSO

conselho

Claudio Haddad Denis Mizne Fábio Barbosa

Marcos MagalhãesGuiomar Namo de Mello

Diretor Presidente 
do Insper

Diretor Executivo da 
Fundação Lemann

Vice-presidente do 
Itaú Social

Presidente do Instituto de 
Corresponsabilidade pela 

Educação - ICE

Ex-Secretária da Educação da cidade 
de São Paulo e especialista em 

formação de professores
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NOSSOS

ORGANIZAÇÕES APOIADORAS

MANTENEDORES FINANCEIROS

apoiadores

39

The Haddad 
Foundation



NOSSA

TURMA TURMA

equipe

2017 2018

Aline Ferreira Rasche 
Aline Marsicano Figueiredo 
Ana Lucia Orleans P.  Calle de Paula 
André Viti Garavaglia Marianno 
André Lopes Cardone
Emmanuelle Amaral Marques 
Erica Amelia Butow 
Flávia Goulart Jesus Pinto
Flávia Suely Lima da Silva 
Gabriela Gomes Pelizari 
Igor Moura Guilherme 
Julia Wolff Theodozio 
Juliana Merij Mario 
Laice Dayane Mendonça 
Larissa de Fátima Ribeiro Calixto 
Magno da Costa Cardoso 
Maria Luisa Buratto Cardoso 
Mariane Tonello Boffo 
Mario Henrique Lyra Netto 
Paulo de Souza Filho 
Pedro Rodrigues dos Santos 
Raianny Kelly Nascimento Araújo 
Stephanie Caroline Zanini 
Tiago Freire Sestari 
Varnuz Costa Junior 
Victor Augusto Both Eyng

Adriel Leandro Mesquita
Akira Wang Tsuzuki
Alan Carvalho Oliveira
Ana Bárbara Leme de Lima Dias
Ana Carolina Lorentz de Carvalho
Ana Luiza Prado de Almeida
Andara Henriques Gualberto
Beatriz Nuna Morrone A. Novaes
Bruna Barbosa Pecin
Camila Taira Nakamura
Flávia Goulart Jesus Pinto
Francielle Cristina P. dos Santos
Gabriela Raissa Martins Maciel
Guilherme Kanashiro Toyohara
Guilherme Luis Desiderio
Ivan Gontijo Akerman
João Luiz Francisco
Joel Luiz Pereira
Joice Barbaresco
Joice Kellen Cesário
Lais Costa de Oliveira
Lara Ghiotto Mendes
Leonardo Rodrigo Borges
Lilian Raquel da Silva Costa
Luandy Carol Silveira de C. Baião
Lucas Santos Cardozo de Sá
Luiz Eduardo Barbosa Girão
Luiza Helena Vieira Girão
Maria Eduarda Gomes Silva
Mariana Sant’Anna Moreira
Marina Damasceno Pereira
Mateus Moratorio Policarpo
Mayara Paes Leme Washington
Michele Puga Sarubbi
Monique Filgueiras
Pedro Henrique Batista Ribeiro
Pedro Ladeia Costa
Rafael William Garcia De Marque
Rayana Diogo de Vasconcelos
Sofia Fernandes de Oliveira
Thomaz de Moraes Albuquerque
Tiago Freire Sestari
Varnuz Costa Junior
Victor Augusto Both Eyng
Vitor Gustavo Pereira
Yuri Chaya Piraccini

Aline Ester de Oliveira Gomes
Ana Carolina Rozenberg de Andrade
Ana Flávia Carvalho Acerbi
Ana Laura Lamounier Magalhães
Andriela Francisco Ferreira
Beatriz Eugênio Ferreira
Bianca Oliveira de Azevedo
Camila de Araujo Lopes
Carla Carvalho de Aguiar
Cibely Martins Vieira
Danielle de Lima Fonseca
Derly Freire Nunes
Derycly Douglas Eufrásio Galdino
Édino de Almeida Grama
Fabiane dos Reis Vieira
Felipe Arthur Neves de Barros
Felipe Herszenhaut
Fernanda Asseff Menin
Gabriely Souza de Araujo
Gisele Maria Barbosa
Guilherme da Silva Costa
Guilherme Macarini Oliveira Silva
Isabela Nunes Abreu Costa
Jadson Luiz da Cruz Leonato
James Santos Pahim
Jean Carlos Azevedo Penasso
Jonathan Serafim Lúcio
José Diego de Melo
José Gabriel Menezes Freitas
Juce Amélia Andrade Bezerra
Julia Audrey de Paula
Julia Borges Fagundes
Júlia Borges Lima
Júlia Geraldes
Karina L. de Altavila Peralta
Kézia Murta Bispo
Laís Brandão Nunes
Letícia Alves Ramos
Lucas Villanacci Tibiriçá
Ludimila Amorim
Melissa Mendes Brandão
Murillo Nunes Pereira
Natália Lopes Fregonesi
Neuber Luiz Iglesias da Silva
Núbia Resende de Oliveira
Patricia Borges Coutinho da Silva
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TURMA

2019
Afonso Augusto Santana Sales Rios
Alane Costa Pinheiro
Allif do Nascimento Santos
Amanda Lopes Santiago
Ana Beatriz Assis de Carvalho Silva
Ana Carolina de Carvalho Silva
Ana Carolina Sampaio Frizzera
Ana Karoline Caitano do Nascimento
Ana Luísa Lara Moreira
Ana Paula Chavier Rodrigues
Anderson Silva de Souza
André Liboreiro dos Santos
Andrezza Araújo Rodrigues da Silva
Anna Flora Leal Nunes
Anna Paula Vivolo Lopes e Souza
Beatriz Naemi Genovez Aoki
Bianca Ferreira Mesquita dos Santos
Bruno Alexandre da Silva
Camila Sacconi Machado
Camilla Carbinatti
Carolina Machado da Silva
Caroline de Oliveira Cristovão
Cláudio Henrique De Paula Ferreira
Cristiano Santos Ferraz
Daniel Ramos Cordeiro
Danilo Luiz Andrade

Paula Samogin Campioni
Priscila Rodrigues Gomes
Rafael Rodigheri Alves da Silva
Rayssa Pereira do N. Mendes
Rodolfo Alves dos Santos
Rodolfo Costa dos Santos
Sofia Homem de Mello Faria
Suelem Martini Assmann
Thaina da Rosa Kedzierski
Thiago Pereira Alves Junqueira
Valdecy Rodrigo do Nascimento
Veruska Alves Nogueira
Vinicius de Oliveira Lima
Viviane Tebaldi Moras
Wagner Manoel Junior
Yane Campolina Cachuite Mota

Diego Cesar de Andrade
Duana Blach de Macedo Miranda
Edilson Pedro Araujo da Silva
Elisvaldo Bezerra da Silva
Gabriela Menezes Vilarinhos
Gabrielle Fontes Schoene
Gislaine Pinheiro Pontes
Gustavo Martins Domingues
Henrique de Medeiros Gonçalves
Izabela Eleonora Silva
Jéssica Áurea Lage
João Bosco Verçosa
João Paulo Campos Moura Cavalcante
João Pedro Meireles Cardoso
Joice Caroline da Silva
Jônatas Santos Damaceno
José Agnayo Borges Vera
Julia Neves Nicolao
Kamila Nunes da Silva
Karine Cunha Silveira
Lahís Cristina Da Silva Belizário
Lais Mayara Mucheroni
Leilane Renovato Albuquerque
Leonardo Barros Medeiros
Lorine Jodar Oliveira
Lorrayne Zucchi dos Santos
Luana Marfim Gilaberte Bezerra
Lucas Pereira Pacheco
Lucas Santos da Silva
Lucas Santos Silva
Luis Fernando de Morais
Maiara Estefanato Faigle
Manoela Imamura Hernandez
Marcela Moreira Aguiar
Mariana Nascimento Giacon
Matheus Lages de Alencar
Monique Costa Mendes
Murilo Otávio Cassimiro
Natália Mazzilli Dias
Natallie Reikdal Cervieri
Paula Britto Agliardi
Paulo Anizio Medeiros Souza
Pedro Assis Quadros
Pedro Henrique Sales Cavalcante
Pedro Menezes Vilarinhos
Phillip Félix de Oliveira Souza
Poliana Gomes Orlandi
Polianna Reis Dantas
Priscila de Souza Breves Lima
Rafaela Campos de Souza
Rafaela Ramalhete Ferraz
Raissa Giovanna Kelly Rizetto Lopes
Raphael Alberti Nóbrega de Oliveira
Sara Daniel Ribeiro
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Tatiana Soares de Carvalho
Telma Giovana de Freitas
Thaís Honório Horn
Theodora Panitsa Beluzzi
Thomas Gustavo Silva da Cunha
Vanessa Pereira Terra
Victor Boschi Clemente
Vivianne Klissia Oliveira Rocha
Welington Fagundes Busulo
William Bradley
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https://pt.linkedin.com/company/ensina-brasil
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