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Carta aberta

“Querida Rede Ensina,

Há aproximadamente 5 anos, tivemos os primeiros professores ensinas 
entrando em salas de aula Brasil afora. Como se fosse hoje, lembro-
me que em uma das primeiras aulas que assisti, estimulados pela 
dinâmica proposta, os alunos discutiam sobre seus sonhos. Estavam 
ali, estudando, por que e para quê? Alguns falavam em encontrar um 
emprego que “pagasse as contas”, outros reproduziam o que ouviam 
de seus responsáveis ou viam ao seu entorno, também se mencionava 
profissões com maior status social e havia aqueles que traziam 
provocações e piadas, fazendo a turma toda querer comentar.
 Porém, naquela ocasião, o que mais me chamou a atenção foram 
os que não participavam. Queria entender a razão deles não estarem 
“engajados na atividade” — forma como era nomeada essas situações. 
Conversando com a ensina responsável, que era da nossa primeira 
turma, ela me contou que uma estudante desse grupo, ao final da aula, 
puxou-a de canto e perguntou com a voz tímida: “professora, será que 
você me ensina a sonhar?”

Erica Butow



 Desde então, estamos todos aprendendo a sonhar ainda mais…E o que 
começou como um sonho, considerado impossível de acontecer no Brasil, é 
hoje uma rede diversa composta por 630 ensinas e alumni, um time incrível 
que trabalha incansavelmente pelo nosso propósito, conselheiros engajados 
e parceiros comprometidos do setor público e privado. Atualmente, nossa 
atuação se estende a 120 escolas, fruto de parcerias estabelecidas por meio 
de políticas públicas específicas com 10 governos estaduais e municipais, 
em 16 cidades, impactando mais de 92 mil alunos.

Alunos impactados 
pelos ensina

* dados de início de ano letivo

Ensinas em sala de aula

Alumni (acumulado)

“O que começou 
como um sonho, 

considerado 
impossível de 

acontecer no Brasil, 
é hoje uma rede 

diversa composta 
por 623 ensinas e 

alumni.”

 Neste último ciclo, recebemos nossa 6ª turma de ensinas, após mais de 68 mil 
jovens se inscreverem no processo seletivo do nosso Programa de Desenvolvimento 
de Lideranças desde o seu início. Também realizamos projetos para guiar nossos 

Crescimento da Rede Ensina (ensinas e alumni)

16K

55
126

209
313

470

630*

2017 2018 2019 2020 2021 2022

33K 42K 54K 80K 92K



Erica Butow
Presidente e Cofundadora do Ensina Brasil

planejamentos futuros, formando um novo Conselho Consultivo e tornando a DEI 
(Diversidade, Equidade e Inclusão) algo transversal na nossa estratégia, investindo 
em um time especificamente para isso. Entre outras conquistas, recebemos o Selo 
Doar em gestão, além de contar com novos apoiadores e renovar e ampliar o apoio 
de parceiros mantenedores, como a Imaginable Futures.
 Mesmo em anos desafiadores como o que vivemos, com o contexto da 
pandemia, pudemos contar com a força de uma rede de lideranças. Vimos 
de perto os efeitos positivos gerados nas comunidades onde os ensinas têm 
atuado durante 2 anos em escolas públicas, bem como o crescimento da nossa 
rede de alumni, que tem alcançado ainda mais alunos através da sua atuação 
em diversas frentes do sistema educacional e além. 
 Por isso, ao longo desse relatório você terá a oportunidade de conhecer 
histórias como a da Escola Municipal Mãe Vitória, em Petrolina (PE), que mesmo 
durante a pandemia teve 14 alunos aprovados em Institutos Federais (vs. 2 no 
ano anterior ao programa), e da Mayara, nossa alumni que é sócia-fundadora da 
Troca, empreendimento de impacto que visa a empregabilidade de pessoas em 
vulnerabilidade social. 
 Estamos orgulhosos de tudo o que já realizamos e cientes de que esse é 
apenas o começo da nossa jornada. Embora o caminho seja longo, sabemos que 
não estamos sozinhos, por isso somos muito gratos por toda a parceria até aqui 
e por tudo que ainda virá. Seguimos juntos rumo ao nosso objetivo, um dia de 
cada vez, até que todas as crianças, sem qualquer distinção ou discriminação, 
tenham uma educação de qualidade e possam sempre sonhar.
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pessoas 
na rede

alunos impactados

escolas municípios Estados

ensinas

alumni

crescimento 
de 60% em 
relação a 2021

crescimento 
de 68% em 
relação a 2021

*

*Dados do início do ano letivo

630
92 mil

120 16 5

337

293

Destaques do último ano
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Capítulo

1 Atraindo os maiores talentos
para atuar nos problemas
mais complexos
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Foi por tanto gostar de seus professores, e curio-
so para viver a mesma experiência, que Christian 

decidiu lecionar em um cursinho popular quando ain-
da estava no primeiro ano da graduação de Engen-
haria de Materiais pela USP. Apaixonou-se de imedia-
to. Porém, somente depois de formado que o jovem 
vislumbrou a oportunidade de aprofundar o seu tra-
balho com impacto social.
 Na época, era professor particular e dava aulas 
de alemão para 26 alunos. E mesmo com a possibili-
dade de expandir seu curso de idiomas ou ingressar 
no mundo corporativo, ele escolheu atuar nas salas 
de aula de escolas públicas por meio do programa 
de formação de lideranças em educação do Ensina 
Brasil em 2021.

Christian Mendes - 27 anos, formado em Engenharia de Materiais na Universidade 

de São Paulo e 1ª geração da família a completar o Ensino Superior. É ensina 2021 e 

professor de Matemática em Petrolina (PE)

A engenharia mais bonita 
é a construção do cidadão

Fotografia em frente à Escola Municipal  José Esmerindo 
no primeiro semestre do programa

09
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 Christian tornou-se professor de Matemática do ensino funda-
mental na Escola Municipal José Esmerindo Ribeiro. Lá, enfrentou os 
desafios que uma escola rural por si só já teria, mas por causa da pan-
demia também lidou com os obstáculos das aulas remotas e dificul-
dades em acompanhar e manter conexão com alunos vindos de comu-
nidades mais distantes.
 Apesar disso, o jovem de 27 anos destaca que as transformações 
diárias na realidade desses estudantes, um passo de cada vez, incen-
tivam-no em sua atual trajetória. Como quando foi professor de re-
forço no 5º ano e, no período do ensino remoto, enviou um material 
contendo centenas de exercícios de matemática para uma aluna com 
dificuldades. “Os pais dela imprimiram os exerícios, ela praticou muito 
e atualmente, no 6º ano, ela é uma das melhores alunas na matéria.”

Momento para refletir e pensar soluções para os desafios das 
escolas no Encontro de Redes do Ensina Brasil

Aulão de reforço e de preparação para o 
SAEB para o 5o ano na quadra da escola

Aluna do 6o ano tirando dúvida da 
matéria durante o intervalo da aula 

de matemática

 Christian ainda revela que a ex-
periência tem fomentado uma nova 
paixão: o propósito de trabalhar para 
que, um dia, todas as crianças tenham 
uma educação de qualidade. Não por 
acaso, foi embaixador do Ensina Bra-
sil por um ano. 
 “A ideia do programa é fantásti-
ca e tudo o que estiver ao meu  
alcance para que ele continue a dar 
certo, eu irei fazer. Sendo embaixador 
ou não, seguirei divulgando e atuan-
do na rede, pois acho que o programa 
vale muito a pena.”

“Escolhi o Ensina pensando 
no meu desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
Sempre tive ótimos 
professores que me 
inspiraram e tiveram grande 
impacto em minha vida. 
Minha motivação era ser 
igual a essas pessoas.”
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Segundo a Forbes, no pós-pandemia os 
profissionais estão buscando propósito 
e novas áreas de atuação.

Acreditando que é necessário ter muita 
gente competente e comprometida 
atuando em rede para solucionar os 
desafios da educação no país, construímos 
espaços para transmitir essa mensagem e 
atrair inscritos para o nosso Programa de 
Desenvolvimento de Lideranças.

“Durante o tempo de pandemia, fiz várias 
reflexões sobre como eu estava fazendo a 
diferença para resolver tantos problemas que 
estamos enfrentando, vi no Ensina a oportunidade 
de fugir do ambiente corporativo. Era minha 
oportunidade de dar um retorno para a sociedade.”

“A pandemia foi um momento em que comecei a me 
preocupar mais comigo e descobrir cada vez mais o 
meu propósito. Diante disso, identifiquei o que eu 
realmente queria para a minha vida e que trabalhar 
por trabalhar simplesmente não era mais uma opção.”

O Ensina Brasil atua como ponte entre um setor que precisa de mais 
talentos e jovens comprometidos e qualificados que querem tra-
balhar com propósito e se desenvolver profissionalmente. Depois 
de mais de dois anos de pandemia, a vontade de fazer a diferença e 
dar um retorno à sociedade tornou-se mais forte. 

Participantes de Grupo Focal

16 eventos e treinamentos 
em Universidades e Organizações Estudantis, como: 

Como liderar um time de alta performance
— Núcleo Empresas Juniores de SP

Feira de Recrutamento e Carreira 
— USP/SP 

Trabalhando com impacto social
— FGV

Movimento Seja Trainee
— Ensina Brasil, Grupo Big e Alpargatas
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7 exposições na mídia, como (clique para acessar):

7 mentorias de carreira 
com participantes sorteados 
em eventos 

4 lives para candidatos em 
nossa página do YouTube

27 Embaixadores do Processo Seletivo realizando 
diversas ações de atração e engajamento, como:

Na Prática (Fundação Estudar)
— Ensina Brasil: programa de 
Desenvolvimento de Liderança está com 
inscrições abertas para turma de 2022

Seja Trainee
— Ensina Brasil busca lideranças para 
transformar a educação do país

EXAME
— Ensina Brasil seleciona jovens para 
programa de liderança em educação

Folha de Vitória
— Projeto vai capacitar recém-formados 
para atuarem como professores

259 posts e 12 lives em suas contas pessoais do Instagram

36 divulgações para professores da rede

28 parcerias de divulgação estabelecidas

3 grupos de Whatsapp para candidatos criados e gerenciados

Ações de recrutamento nos polos onde atuamos:
o caso do ENCEJ

O ENCEJ (Encontro Capixaba de Empresa Juniores) é o maior even-
to do Movimento Empresa Júnior no Espírito Santo. A edição de 
2021 durou três dias e ocorreu em formato digital, contando com 
mais de 250 congressistas e palestras sobre empreendedorismo, 
vivência empresarial, diversidade, cases de sucesso, liderança e au-
toconhecimento. 

Jovem participante

“Saí da palestra do Ensina Brasil com novas ideias para a Empresa 
Júnior que participo e com um olhar diferente sobre a minha tra-

jetória até aqui. Foi muito esclarecedor, 
entendi qual é o meu papel como líder 
da empresa e como eu devo prosseguir 
para ver a evolução em minha equipe.” 

https://www.napratica.org.br/processo-seletivo-do-ensina-brasil-programa-lideranca/
https://www.napratica.org.br/processo-seletivo-do-ensina-brasil-programa-lideranca/
https://www.napratica.org.br/processo-seletivo-do-ensina-brasil-programa-lideranca/
https://www.napratica.org.br/processo-seletivo-do-ensina-brasil-programa-lideranca/
https://sejatrainee.com.br/programa-de-desenvolvimento-de-liderancas-ensina-brasil-2022/
https://sejatrainee.com.br/programa-de-desenvolvimento-de-liderancas-ensina-brasil-2022/
https://sejatrainee.com.br/programa-de-desenvolvimento-de-liderancas-ensina-brasil-2022/
https://exame.com/bussola/ensina-brasil-seleciona-jovens-para-programa-de-lideranca-em-educacao/
https://exame.com/bussola/ensina-brasil-seleciona-jovens-para-programa-de-lideranca-em-educacao/
https://exame.com/bussola/ensina-brasil-seleciona-jovens-para-programa-de-lideranca-em-educacao/
https://www.folhavitoria.com.br/trabalho/noticia/08/2021/projeto-vai-capacitar-recem-formados-para-atuarem-como-professores-saiba-como-se-inscrever
https://www.folhavitoria.com.br/trabalho/noticia/08/2021/projeto-vai-capacitar-recem-formados-para-atuarem-como-professores-saiba-como-se-inscrever
https://www.folhavitoria.com.br/trabalho/noticia/08/2021/projeto-vai-capacitar-recem-formados-para-atuarem-como-professores-saiba-como-se-inscrever
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Em nossos 6 processos seletivos, atraímos 
um grande número de candidatos vindos 
de todos os Estados do Brasil

desde 2016, sendo 
+11 mil só em 2021

para +600 vagas, sendo uma 
concorrência maior do que 
medicina na USP;

é a capacidade máxima 
da Arena Corinthians

+68 mil 
inscritos

61%

46%

10%

18%

Entre os inscritos no Processo Seletivo 
realizado em 2021:

são da primeira geração da família 
a ter acesso ao ensino superior

são pretos, pardos 
ou indígenas

são do Estado do Espírito Santo, reforçando nossos 
esforços de cada vez mais atrairmos futuras lideranças 
de regiões em que o Ensina Brasil atua

vieram por indicação 
de nossa rede

como o 
Christian

“Eu participei de vários outros 
processos seletivos enquanto 
estava prestando o do Ensina Brasil. 
Nessa época, uma coisa me chamou 
muito atenção: as etapas eram todas 
relacionadas ao dia a dia de um professor, 
não eram apenas perguntas de lógica soltas. Isso me 
estimulou muito na época - enquanto as provas dos 
outros processos me cansavam - e me fez refletir 
se aquela realidade e desafios faziam sentido para 
mim, antes mesmo de eu ter passado e conhecido a 
realidade no polo em que fui alocado.”

Thiago Gomes Pilotto, formado em Engenharia 
Florestal na USP e ensina 2022

20% são 
engenheiros

70% vêm de 
universidades 
públicas

34% são 
licenciados

41% são 
pretos, pardos 

e indígenas

Para 2022, selecionamos 337 ensinas 
com perfis e trajetórias diversos*

*Turmas 2021 e 2022, dados 
do início do ano letivo
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Acesse aqui nossa Diretriz de Diversidade

 À vista disso, todas as pessoas que fazem 
parte da Rede Ensina, ou que pretendem fazer, 
têm o dever e o compromisso de agir em con-
formidade com nossos valores e comporta-
mentos prezados, incluindo as orientações dis-
postas em nossa Diretriz de Diversidade.

4 meses de pesquisas e análises para 
a estruturação da campanha 2023

14 horas de Workshop com 12 membros do Time Ensina

23 parcerias de divulgação com empresas e organizações estudantis

5 benchmarks com organizações parceiras

+450 respondentes em Pesquisas

25 participantes em 3 grupos focais

10 conversas com ensinas e alumni

1) Universitários que nunca 
ouviram falar do EB;
2) Universitários que ouviram 
falar, mas nunca pensaram 
em se inscrever;
3) Universitários que se 
inscreveram, passaram no 
processo seletivo e não 
quiseram aceitar a proposta.

Conheça alguns dos ensinas selecionados em 2021:Para construir uma rede transformadora, 
trabalhamos para promover diversidade 
desde o Processo Seletivo

Acreditamos que TODAS as crianças devem ter uma educação de quali-
dade e, por essa razão, buscamos promover um ensino diverso, equita-
tivo e inclusivo. Para nós, a diversidade tem papel fundamental para o 
intercâmbio de experiências e ideias, pois uma comunidade pluralizada 
está mais aberta a fazer escolhas e alcançar resultados que vão ao en-
contro dos interesses de variados grupos sociais. E sabemos que se o 
preconceito está sob o olhar de todos, uma postura neutra não abran-
da a desigualdade. Sendo assim, a busca pelo alcance da igualdade real 
também depende de ações afirmativas e reparatórias para grupos his-
toricamente desprivilegiados. 

Luiz Eschenazi

Agatha Horoiwa 

Sarah Sousa 

Pedro Castro 

Natural do Rio de Janeiro 

Licenciatura em História 
pela Universidade federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ)

Já atuava como professor

Natural de São Paulo

Ciências Biológicas 
na Universidade Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP)

1a geração da família 
a completar o Ensino 
Superior

Natural da Bahia

Engenharia Civil na 
Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC)

1a geração da família a 
completar o Ensino Superior

Natural de Minas Gerais

Relações Internacionais 
na PUC MG

Licenciatura em História 
na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG)

https://drive.google.com/file/d/109u_SJFADr7kYB0KdRBH-5VwlNIio-uQ/view?usp=sharing


Capítulo

2 Desenvolvendo lideranças
para a educação
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Desde criança, Marília deseja levar sonhos e espe-
rança para cada ser humano. Ela ainda era uma 

estudante do ensino fundamental quando decidiu 
mudar o mundo por meio da educação. Mas ao iniciar 
sua jornada à frente das salas de aulas, percebeu que 
não estava sendo a professora que sempre quis ser. 
Foi então que conheceu o Ensina Brasil.
 Durante o estágio da licenciatura na escola mu-
nicipal Leudo Valença, em Caruaru (PE), a jovem per-
nambucana conheceu as ensinas Vivian e Sofia. Sem sa-
ber do que se tratava o Programa de Desenvolvimento 
de Lideranças, notou que as professoras da rede des-
pertavam algo de diferente nos alunos. “Por que a res-
peitavam mesmo sendo tão gentis? Como tinham pulso 
e firmeza sem serem autoritárias?”, se perguntava. 

Marília Ferreira - 26 anos, formada em Letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Caruaru (FAFICA), já era professora de Língua Portuguesa da Rede Pública 

Municipal de Caruaru (PE) e tornou-se ensina 2021.

Tornando-se a professora-líder 
que sempre sonhou ser

Palestra com ex-estudante da ETI João Lyra sobre o 
lançamento de seu livro de poesia, com prefácio da Marília.

16
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 As dúvidas eram frutos da vivência em meio ao errôneo consenso 
de que em instituições públicas a rispidez e o autoritarismo se fazem 
necessários para o aprendizado. “Eu não sabia agir de jeito diferente, 
pois não conseguia conquistar o respeito deles de outra forma. Porém 
o Ensina Brasil me reconectou ao meu propósito, disponibilizando 
instrumentos para me tornar a professora que sempre sonhei ser, 
mas ainda não sabia como ser.”
 Integrar uma rede diversa a permitiu se conectar com outras 
pessoas que acreditam que a educação pode ser a ponte para trans-
formar sonhos em realidade e ela passou a contar com o apoio tanto 
em assuntos de gestão de aula quanto nas etapas do processo seleti-
vo do programa. Nesse período, sua filha tinha menos de um ano e a 
pandemia, junto ao ensino remoto, se prolongava.
 “Criei laços afetivos e profissionais com pessoas que olharam 
para mim enquanto professora e mãe, e não desvincularam uma coi-

Reunião de alinhamento com a equipe 
docente e gestão da escola no início do 

ano letivo de 2022

Apresentação cultural em Gincana da 
escola com a equipe laranja e um membro 

da comunidade

sa da outra”, revela. Marília afir-
ma que o programa moldou a 
sua forma de ensinar. Hoje, uma 
de suas principais ações é ouvir 
os alunos, para entender pon-
tos positivos e potencialidades 
que tem para liderar. Além disso, 
mantém-se em constante desen-
volvimento, pois a educação é 
viva e novas gerações de estu-
dantes surgirão o tempo inteiro.
 Segundo ela, resiliência 
com propósito é o que a define. 
Não por acaso, em um de seus 
projetos escolares incentivou 
um aluno do 9º ano, bastante 
tímido e reticente em relação às 
próprias habilidades, que ex-
plorasse sua criatividade escre-
vendo. Dali saiu um livro. A obra, 
que contará com o prefácio da 
Marília, tem previsão de lança-
mento para janeiro de 2023. 
“O meu propósito são os estu-
dantes e eles, dentro das comu-
nidades em que vivem, irão fazer 
a diferença.”

“O Ensina Brasil 
me reconectou ao 
meu propósito, 
disponibilizando 
instrumentos para me 
tornar a professora 
que sempre sonhei ser, 
mas ainda não sabia 
como ser.”
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Aperfeiçoamos o modelo do nosso Intensivão, 
assegurando a alta qualidade de nossa formação 
inicial no ambiente remoto, com atividades 
síncronas e assíncronas e considerando o 
cenário de volta às aulas presenciais.

A abertura do Intensivão contou com 
transmissão ao vivo diretamente de 
uma das nossas escolas parceiras 
de Campo Grande (MS). Durante o 
evento, os finalistas tiveram encon-
tros e formações com nosso time 
e rede, bem como parceiros exter-
nos (Elos Educacional e Mathema) e 

165 horas 
de formação

entre dezembro de 2021 
e janeiro de 2022

198 
participantes

90% recomendaria o 
Programa para um amigo 
interessado em trabalhar com 
educação e impacto social*

*Pesquisa realizado ao final do Intensivão 2022

Alguns dos especialistas que protagonizaram 
sessões do Intensivão:

Denis Mizne

Priscila Cruz Alexsandro Santos

Jana Barros
CEO da Fundação 
Lemann e membro 
do Conselho do 
Ensina Brasil

Presidente-Executiva 
no Todos Pela 
Educação

Diretor-Presidente da 
Escola do Parlamento 
da Câmara Municipal 
de São Paulo

Coordenadora 
pedagógica da Rede 
Estadual da Bahia e 
vencedora do Prêmio 
Educador Nota 10 (2013)

“Todo o intensivão foi pensado e planejado com cuidado, 
responsabilidade e organização, proporcionando 
momentos dinâmicos, interativos e de muito 

aprendizado, tanto nas sessões síncronas quanto 
nas trilhas, com muitos recursos e linguagens 

diferentes. Realmente pensaram no lado 
humano, na experiência dos finalistas.”especialistas em Educação e Impacto Social. Além disso, nosso parceiro 

Instituto Sonho Grande participou da produção de um material exclusivo 
sobre Escolas de Tempo Integral (ETI’s) e Ensino Médio Inovador (EMI’s). Milena dos Santos Kohler, ensina 2022
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O Conexão, momento em que aplicam os 
conhecimentos do Intensivão na prática, 
aconteceu de forma remota e síncrona:

“Participar do Conexão me abriu horizontes. 
Mantenho contato com boa parte das pessoas que 
conheci, em especial com minha professora Monalisa 
Silva, que me ensinou sobre estudos das relações 
sociais ao longo da História.”

Wess Botelho, aluno do Conexão

1967

597
236

 estudantes inscritos 
de todo o Brasil

estudantes 
participando das aulas

aulas realizadas 
(média de 10 
estudantes 

por aula)

Adaptamos nosso programa de 
desenvolvimento considerando os
impactos da pandemia na aprendizagem 
dos alunos em contextos vulneráveis, 
realizando uma revisão em nosso currículo.

Durante o programa, os ensinas vivenciam desafios comuns a todo professor do 
ensino público que trabalha em regiões e escolas em situação de vulnerabilidade 
social, periféricos e com baixo índices de aprendizagem. É a vivência, atrelada à re-
flexão sobre essa experiência, que propicia a principal formação e desenvolvimen-
to das competências do programa. Concomitante a isso, o Ensina Brasil oferece el-
ementos formativos que catalisam o desenvolvimento dessas competências para 
a melhor jornada de formação dos integrantes da nossa rede.
 No primeiro semestre de 2022, já no contexto pós-pandemia, estabelecemos 
um modelo híbrido de formação, com encontros presenciais em nossos polos de at-
uação, reuniões síncronas para toda nossa rede e atividades assíncronas em nossa 
plataforma online, com calendários semestrais de formação. No segundo semestre 
de 2021 e primeiro semestre de 2022, foram oferecidos 49 elementos formativos 
aos ensinas. As formações tiveram uma média de 75% de participação de 
ensinas. Entre eles, 91% concordam com o valor dos elemen-
tos formativos para o desenvolvimento no Programa.

Acesse aqui nosso Modelo de Desenvolvimento

 92% dos ensinas concorda que está 
desenvolvendo as competências 
necessárias para ter um papel 
relevante na concretização da visão*.

* Um dia, todas as crianças terão uma educação de qualidade

https://drive.google.com/file/d/1qpkmiFJVmnX_GwhYzOyNPGXDM_g8-Zyd/view?usp=sharing
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Complementação Pedagógica Encontros de 
Trabalho e de Redes

Formações síncronas e trilhas assíncronas Simulação Realística

Tutoria Pedagógica

Oferecemos, sem custo aos ensinas, a Complementação Pedagógica em 
Instituições de Ensino  Superior (IES)  parceiras, credenciadas e recon-
hecidas pelo MEC, para aqueles que não possuem licenciatura. Assim, 
garantindo a eles/as a possibilidade de seguir a carreira de professor(a) 
após dois anos do programa, além de permitir aos/às já licenciados(as) 
que se habilitem em uma segunda licenciatura. Atualmente, temos 107 
ensinas cursando a Complementação Pedagógica, e 119 iniciarão no se-
gundo semestre de 2022.

Encontro mensal com os(as) en-
sinas do polo para trabalhar, du-
rante o primeiro ano, prioritar-
iamente questões focadas na 
aprendizagem dos estudantes e 
na comunidade escolar, promov-
endo discussões, formações e 
estudos sobre avaliação, plane-
jamento, gestão, defasagens, in-
clusão, dentre outros. Também 
é o momento para refletir sobre 
desafios e projetos em comum, 
analisando o sistema educacion-
al brasileiro e as possibilidades 
de atuação.

A fim de potencializarmos o processo de desenvolvimento, 
trazendo continuidade e profundidade formativa a temas 
específicos, disponibilizamos trilhas online com atividades 
e conteúdos que complementam a vivência de nosso Pro-
grama de Desenvolvimento de Lideranças, como:

Encontro síncrono baseado na metodologia ativa da Sim-
ulação, visando ampliar as experiências reais de situações 
profissionais, por meio de cenários dirigidos. A Simulação 
enfatiza os aspectos importantes do ambiente real de 
uma maneira completamente imersiva e interativa.

Nossos tutores pedagógicos observam pelo menos uma aula dos/das ensinas por mês e 
conduzem um processo de co-investigação. O objetivo principal desse momento é refletir 
sobre planejamento, gestão da aula e avaliação junto aos/às ensinas a fim de criar planos 
de ação para a melhoria contínua de sua prática docente. Além disso, a tutoria facilita os 
Encontros de Comunidade, reunião com os/as ensinas de uma mesma escola, cujo intuito 
é identificar os desafios e oportunidades que enxergam para e com a comunidade escolar, 
incentivando o trabalho coletivo.

1. Trilha de Educação Inclusiva: 
anticapacitismo e o desafio de não deixar 
ninguém para trás
2. Trilha de Projetos Transformadores: 
aprendizagem baseada em projetos (ABP)
3. Trilha Eu Educador(a): como os/as 
estudantes aprendem
4. Trilha de Análise de dados: como 
analisar os resultados das minhas turmas.
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Mentoria Conecta & Ensina

Monitoria de Planejamento de Aula

No segundo semestre de 2021, os ensinas do primeiro ano par-
ticiparam de um Programa de Mentoria com um professor ou 
diretor membro da rede Conectando Saberes, com o objetivo 
de promover um espaço de troca que contribua para o desen-
volvimento da prática docente. O foco da mentoria está no 
planejamento de aula, didática e gestão de aula.

No primeiro semestre de 2022, com o objetivo de apoiar os en-
sinas do primeiro ano nos momentos de definir a metodologia 
de ensino, fazer a gestão do tempo e adequar o conteúdo ao 
currículo, criamos um Programa de Monitoria com professores 
experientes de diversas disciplinas para realizar atendimentos 
virtuais com ensinas e trabalhar temáticas pedagógicas.

“Foi esclarecedor pra mim, abriu minha mente 
para muitas coisas que ainda tenho muita 

dificuldade. O monitor me ajudou a dar forma 
a coisas que ainda não sei como colocar 

em prática. Gostei demais e espero 
ter novas oportunidades de ter esse 
tempo com ele.”

Lucas Julio da Silva, licenciado em 
Pedagogia e ensina 2022

Aprender & Reaprender

Como forma de contribuir para uma educação de qualidade 
para todos, realizamos em 2021 o primeiro ciclo Aprender & 
Reaprender, destinado a educadores de todo o Brasil. O cic-
lo consiste em formações 100% online síncronas, gratuitas, 
com participação de especialistas e certificado de partici-
pação. No contexto do ensino remoto e híbrido, as formações 
tiveram foco em fortalecer os conhecimentos, habilidades e 
competências digitais e presenciais dos docentes com práti-
cas inovadoras de ensino. Dentre as temáticas abordadas, 
contamos com formações sobre metodologias ativas, habilidades socioemocionais, motivação 
dos estudantes e planejamento de aulas. O projeto contou com o apoio da + Esperança, a asso-
ciação de funcionários do Citi, e do Center for Disaster Philanthropy. A produção de conteúdos 
contou com a participação da Eu Ensino, da Sincroniza Educação e do Instituto Ayrton Senna.

Em 2022, estamos oferecendo um 
novo ciclo de formações gratuitas do 
Aprender & Reaprender, com o apoio 
da + Esperanças, focado na temáti-
ca de Diversidade e Inclusão. Nosso 
objetivo é levar reflexão aos profes-
sores sobre a relação entre esses te-
mas e o ambiente escolar, além de 
apresentar estratégias para planejar 
aulas mais inclusivas.

Prof. Américo

Prof. Keila Xavier

36 horas de 
formação em 

6 módulos

+1 milhão 
de estudantes 

impactados

~6 mil professores 
de escolas públicas 
de todo o Brasil 
participando 
das formações

“ Aprender & Reaprender é mais que uma 
formação, é uma fonte de poder. Depois destes 
encontros nos sentimos mais fortes e animados 
para a realização do novo e do que dá certo.“

“Posso dizer que foi a única palestra que assisti 
até hoje (em 5 anos em sala de aula) que foi 
voltado para a prática. Levaremos para nosso 
dia a dia, acreditando um pouco mais no nosso 
papel como educador.”

>> Acesse a página do A&R 2022 aqui



Capítulo

3 Expandindo oportunidades
a partir do chão da escola



23 
Relatório de atividades

                cap. 1        cap. 2             cap. 3                 cap. 4         cap. 5    
        

“Mas o que é o IF?”, perguntavam os estudantes 
do 9° ano da escola municipal Mãe Vitória, 

entre eles a Juliana, ao serem questionados sobre se 
inscrever no Instituto Federal de Petrolina (PE). Ela e 
muitos de seus colegas sequer sabiam da possibilidade 
de cursarem um ensino médio profissionalizante.
O cenário mudou quando as ensinas Camila e Jaque-
line iniciaram campanhas para apresentar as opor-
tunidades da instituição e enviar as documentações 
online. Já essa primeira ação teve resultado excep-
cional: dos 40 alunos, 20 fizeram a inscrição com apo-
io das professoras.
 “Nunca tinha ouvido falar do IF e só depois que 
elas contaram sobre as aulas que a gente teria lá que 
acabei me interessando, mas não acreditei que pas-

Juliana Souza - 18 anos, estudante do Instituto Federal Campus Zona Rural de 

Petrolina (PE), cursou o 9º ano na Escola Mãe Vitória em 2021, foi aluna das ensinas 

Camila Ichii e Jaqueline Novoletti

Quando o nosso “um dia” começa 
na vida dos nossos estudantes

Superando o que era esperado para a turma, Juliana foi uma das 14 
estudantes da Escola Municipal Mãe Vitória aprovada no Instituto 
Federal. No ano passado, apenas 2 alunos tinham sido aprovados.

23
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saria”, revela a estudante. Ainda assim, com o processo de seleção 
baseado na análise do histórico escolar, junto às políticas de cotas 
raciais e sociais das quais ela e colegas tinham direito, o sonho de 
alcançar um ensino público de qualidade não parecia impossível.
 Sendo uma aluna fora da curva — mesmo com a distorção idade-
série, tinha um notável rendimento escolar —, Juliana estava entre os 
potenciais selecionados. Em 2020, foram aprovados apenas 2, mas as 
professoras ensinas imaginavam que, em 2021, pelo menos a metade 
dos novos inscritos tinha chances. Enganaram-se, pois foram 14.
 Com a divulgação da lista, apesar das comemorações, não demorou 
muito para os selecionados se perguntarem como fariam chegar até lá. 
A maioria escolheu o campus da zona rural, que somente no centro da 
cidade era possível pegar o transporte até o instituto. Ao todo, o des-
locamento custaria R$ 11,10 por dia e passaria de R$ 200 ao mês. Sem 
terem uma solução imediata, Camila e Jaqueline buscaram primeira-
mente garantir a matrícula, depois, como diziam, “dariam um jeito”.

E de fato deram. Ao acionarem a rede 
Ensina, conseguiram um doador que fi-
nanciou seis meses de transporte. Antes 
disso acontecer, a família de Juliana não 
tinha condições de arcar com os custos 
da locomoção. A mãe, Janete, acom-
panhava-a diariamente num percurso a 
pé, sob o sol do sertão. “Todos os dias 
andava quase 1 hora só para deixá-la no 
centro. Qualquer atraso, a gente perdia 
a van”, relembra a responsável.

“Minha entrada 
no IF mudou 
completamente 
a forma como eu 
via os estudos, 
está sendo uma 
experiência única 
e desafiadora.”

Juliana aprendendo com a 
mão na massa!

Ensina Camila, Janete (mãe), 
Juliana e a ensina Jaqueline

 Com o auxílio, hoje a estudante caminha poucos minutos até o 
ponto de ônibus mais próximo de sua casa. Já em sua nova rotina es-
colar, ela também tem matérias de agropecuária devido à modalidade 
técnico-profissionalizante. 
 Agora, enquanto Juliana pensa se, 
futuramente, fará outros cursos no IF ou 
seguirá seu antigo desejo de carreira na 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), os no-
vos alunos do 9º ano já estão procuran-
do as nossas professoras ensinas para sa-
berem das inscrições. E seja quais forem 
os resultados deste e dos anos que virão, 
a missão de mostrar-lhes a possibilidade 
de sonhar e trilhar novos caminhos para 
uma educação de qualidade tem sido 
cumprida, um dia de cada vez. 

Juliana e suas colegas no laboratório do Instituto Federal 
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Reforçamos nossas relações com 
governos e comunidades, renovando 
todas as parcerias de 2022 e 
expandindo em 60% o número 
de município em que atuamos

Edital de Seleção para Redes Municipais de Ensino

Goiás

Cariacica (ES)

Vitória (ES)

Petrolina (PE)

Caruaru (PE)

Igarassu (PE)

Maranhão

São Luís
Alcântara
Imperatriz
Açailândia
Vargem Grande

Parcerias municipais 
firmadas em 2022

Parcerias estaduais

Parcerias municipais

Luziânia
Águas Lindas do Goiás

Cidade Ocidental
Valparaíso de Goiás

Novo Gama

Campo Grande

Mato Grosso
 do Sul

Parcerias Estaduais

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Goiás

Caruaru

Igarassu

Petrolina

Vitória

Parcerias Municipais

Em 2021, o Ensina Brasil lançou o 1º Edital de 
Seleção de Municípios para receber o Programa 
de Formação de Lideranças na Educação. A 
Chamada Pública foi destinada a redes de ensi-
no com, pelo menos, 3 mil alunos matriculados 
nos Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou 
mais de 10 Unidades Escolares da mesma etapa 
de ensino, de zona urbana e dependência ad-
ministrativa municipal. 
 Ao final do processo, foram 22 municípios 
inscritos de 9 estados diferentes, de todas as 

regiões do país, com potencial para atingir 
+104 mil estudantes dos anos finais do ensino 
fundamental. Desse total, 13 eram elegíveis e 
3 foram selecionados. Assim, foram dadas as 
boas vindas aos municípios de Açailândia e Var-
gem Grande, no Maranhão, e de Igarassu, em 
Pernambuco. Municípios que compartilham dos 
valores do Ensina Brasil, trabalhando todos os 
dias por uma educação de qualidade para to-
das as crianças.
 Para o ano de 2022, foi lançado um novo 

edital com foco na Recomposição das Apren-
dizagens. Com ele, buscamos selecionar no-
vos municípios com grande potencial de im-
pacto nas escolas e comunidades em situação 
de vulnerabilidade e, assim, contribuir para o 

Acesse aqui a 
página de inscrição 
do Edital de 2022

avanço na aprendiza-
gem dos estudantes 
nas futuras redes mu-
nicipais parceiras.

Cariacica

Açailândia

Vargem Grande

http://ensinabrasil.rds.land/ensina-brasil-nas-redes-publicas-de-educacao-2022
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“A presença dos ensinas nas nossas escolas tem 
trazido engajamento e uma perspectiva de liderança 
muito forte, e isso tem favorecido a mobilização dos 
professores, estudantes e equipe gestora.”

“Por conta do avançado deficit de aprendizagem que 
encontrei em minhas turmas no pós-pandemia, decidi 
trabalhar estratégias de leitura. O 6º ano aderiu tão 
bem à proposta que conseguimos ler e resumir juntos 
três livros. No segundo bimestre, percebi que essas 
atividades ajudaram os alunos a desenvolver seu 
processo de alfabetização e letramento sobre assuntos 
que transcendem suas realidades, fortaleceram o 

vínculo com a turma e a autoconfiança dos alunos, 
além de despertarem o interesse deles para a 

compreensão de outros textos.”

Mônica Martins Ferreira, Gerente de Ensino de Igarassu (PE)

Ensina Tamires Quadros - 
Escola Ecilda Ramos, Igarassu (PE)

Depoimentos sobre nossa atuação no 
município de Igarassu, um dos municípios 
selecionados através do Edital

Projeto de Impacto Local em Caruaru, PE

Desde 2020, alumni que perman-
eceram no polo de Caruaru após 
finalizarem o programa sonhavam 
em construir, coletivamente com 
a comunidade local, uma visão 
de futuro para educação do mu-
nicípio. Com apoio do Ensina Bra-
sil, em 2021, o projeto se tornou 
possível e passou a tomar for-
ma, adotando uma abordagem 
sistêmica e de engajamento comunitário, enquanto piloto na rede.
 Ao longo do ano passado, foi possível fazer um mapeamento 
sistêmico da educação local, evidenciando os fatores que influenci-
am na equidade e como funciona o atual ensino de Caruaru, a partir 
das diferentes perspectivas das lideranças envolvidas. Foram revela-
dos padrões que se repetem e estão correlacionados e, por meio da 
ferramenta gráfica resultante dessa prática sistêmica, promoveu-se 
discussões e reflexões coletivas acerca das possíveis alavancas para a 
transformação dessa realidade. 

Acesse aqui o 
Relatório da 

primeira fase do 
projeto

 As hipóteses de alavancagem, construí-
das a partir da vivência e conhecimentos dos 
atores engajados no processo, são compos-
tas por princípios para uma ação metódica 
e passam a orientar os planos de ação a ser-
em prototipados e testados, este ano, pe-
los diversos atores do sistema, incluindo o 
Ensina Brasil.

https://drive.google.com/file/d/1jQkE83m8E_bLUpPz3TCxOv_RDoMZ2DJo/view?usp=sharing
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Com o apoio dos ensinas, os estudantes vêm desenvolvendo 
importantes habilidades para seu desenvolvimento 
e ampliando suas perspectivas

MS

Projeto Escuta do Novo Ensino Médio Participação em Olimpíada 
Brasileira de SatéliteGT de Implementação 

Novo Ensino Médio

Encontro de jovens

Depoimento de Diretor

Com a implementação do Novo Ensino Médio no Estado do 
Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Educação, 
em conjunto com o Ensina Brasil, criou o projeto de escuta 
dos estudantes e comunidade escolar, com a finalidade de 
garantir a operacionalização do Mapeamento dos Itinerári-
os Formativos da Rede Estadual. O objetivo era entender 
os interesses dos estudantes, para subsidiar a Secretaria 
de Estado de Educação na definição dos Itinerários For-
mativos do ano letivo de 2022 no Ensino Médio, além de 
apoiar as escolas estaduais em sua execução.

O alumni Rodolfo criou o 
projeto “CEAMlímpicos” 
para incentivar a partici-
pação de seus alunos na 
Olimpíada Brasileira de 
Satélite MCTI ( OBSAT). 
As duas equipes do pro-
fessor foram aprovadas 
para a segunda etapa e cada uma foi contemplada 
com um satélite. O impacto dessa experiência na am-
pliação dos horizontes foi tão grande que rendeu até 
matéria na Rede Globo!

Alumni Rodolfo Alves, Escola EE Carlos Henrique Schrader, 
em Campo GrandeO projeto ainda conta com um Grupo de 

trabalho composto por representantes 
das 11 Coordenadorias Regionais de  
Educação, bem como de setores es-
tratégicos da SED para discussão, gestão 
e operacionalização das mudanças no 
Ensino Médio nas 325 unidades esco-
lares da Rede Estadual de Ensino.

>> Acesse reportagem da SED MS aqui

A equipe do Projeto ainda realizou uma 
reunião de apresentação da Proposta 
do Novo Ensino Médio ao Grupo Jo-
vem SED, composto por estudantes 
que realizam estágio na Secretaria Es-
tadual de Educação. Foi apresentado 
o questionário para escuta ativa dos 
estudantes da REE/MS e realizado um 
convite aos Jovens SED, para que se 
tornassem embaixadores do processo 
de escuta em suas escolas.

11 coordenadorias regionais de 
educação

+120 escolas operacionalizando 
o Novo Ensino Médio em 2021

+200 escolas operacionalizando 
o Novo Ensino Médio em 2022

79 municípios

+37 mil 
estudantes 

ouvidos

+42 mil 
professores

ouvidos

“Os professores do ensina Brasil possuem uma 
formação diferenciada no programa que os habilitam 

a trabalhar com os estudantes de diversas faixas etárias, 
envolvendo e fazendo com que eles sejam proativos nas 
aulas e na vida.”

Claudecy, Diretor da EE João Carlos Flores

https://globoplay.globo.com/v/9906223/
https://www.sed.ms.gov.br/programa-grupo-jovem-sed-realiza-bate-papo-com-estudantes-que-trabalham-no-orgao-central-da-sed/
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3º lugar em maratona nacional de matemática

Rappers capixabas conversam com alunos sobre respeito e sonhos

Escola ganha Biblioteca 
e “Geladeira Literária”

A ensina Carolina Mota 
propôs um projeto que 
foi logo abraçado pela 
gestão escolar. No con-
traturno, ela orientou 
e preparou estudantes 
do 6º ao 9º ano para dis-
putar a Maratona Cac-
tus, uma competição de 
matemática exclusiva para alunos do Ensino Fundamental II de escolas 
públicas. Foram desafios semanais instigantes com uma abordagem 
interdisciplinar, que tinham como objetivo mostrar aos(às) estudantes 
que eles(as) podem ser protagonistas de suas próprias histórias, en-
frentando os obstáculos e alcançando os seus objetivos. Os(as) 
alunos(as) tiveram um excelente desempenho no decorrer da 
maratona e ficaram em 3º lugar, recebendo a medalha de bronze!

Estigmatizada por seu entorno violento, a escola estava sofrendo situações cotidianas de violência e mau com-
portamento em sala de aula. Diante disso, os(as) ensinas se mobilizaram para levar rappers da cidade à escola 
com o intuito de se aproximar dos interesses dos(as) estudantes e promover uma conversa sobre a importân-
cia de frequentar as aulas, de cultivar sonhos e de tomar cuidado com as outras pessoas. Empolgados com o 
evento, os(as) adolescentes que fazem parte do projeto da rádio da escola fizeram uma entrevista com os MCs 
e organizaram uma batalha de rima, cuja proposta era criar versos que trouxessem elogios ao(à) outro(a) rima-
dor(a). Como os estudantes se sentiram profundamente inspirados, os(as) ensinas repetiram a dose do evento 
com outros rappers e tiveram o prazer de ouvir um dos estudantes dizendo: “nunca mais quero sair dessa escola.”

Após uma série de tentativas de reabilitação da biblioteca da escola, que es-
tava totalmente desorganizada e com móveis danificados, as ensinas Mile-
na, Júnia e Bruna criaram o projeto Acolhe Zaíra. Atendendo à demanda dos 
gestores, arregaçaram as mangas, reuniram a comunidade escolar e foram 
para cima deste desafio: renovar a biblioteca, apoiar na gestão e incentivar 
o seu uso pela comunidade! Elas ensinaram as bibliotecárias a mexer no 
Excel, para registrar e catalogar os livros, e a usar o 
programa Canva, para produzir os recados e toda a 
comunicação visual do espaço. Finalmente, visando 
aproximar os(as) alunos(as) da nova biblioteca, as 
ensinas foram convidadas por outros professores 
para contar histórias nas salas de aula e criaram 
uma geladeira literária para despertar ainda mais a 
curiosidade dos(as) estudantes.

Ensina Carolina Mota -  EMEF Heloisa Abreu, em Vitória

Ensinas Jones Campos, Gislaine Cardoso, Felipe Brandalise, Isadora Carvalho, Renan Torres e Karina Coelho - 
EMEF Maria Stella de Novaes, em Vitória

Ensinas Milena Kohler, Júnia Bicalho e Bruna Garzedim 
EMEF Zaíra Manhães de Andrade, em Cariacica

“O Ensina Brasil contribui para a nossa rede 
porque traz um processo formativo super 
moderno, que envolve e engaja os profissionais. Quando 
eles chegam na rede, levam para as escolas uma série de 
discussões sobre metodologias ativas e como fazer uma 
educação que atenda às necessidades e expectativas 
dos estudantes. Por onde o Ensina passa, vejo a 
transformação que o projeto faz nas comunidades.”

Juliana Rohsner - Secretária Municipal de Educação de Vitória 
(ES) e educadora vencedora do Prêmio Educador Nota 10

Depoimento de Secretária de Educação

ES
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1º lugar em Hackathon de Programação

Alunos premiados em Concurso 
de Redação Ambiental

Conhecendo as 
potencialidades 
da agricultura local

A ensina Mayara Dias e um grupo formado pelos es-
tudantes Karla, Felipe e Bernardo foram a primeira 
escola de Luziânia a participar do “Hackathon em Pro-
gramação Low Code”, uma maratona tecnológica vol-
tada para estudantes da rede pública do Goiás. 
 Formada em Engenharia Civil, Mayara foi a pro-
fessora escolhida para participar de uma formação da 
Universidade Federal de Goiás, com o objetivo de aux-
iliar os estudantes na ativação do pensamento com-
putacional. A partir disso, foi mentora dos alunos na 
produção de softwares – desde a ideação até a criação 
do protótipo – e trabalhou importantes habilidades do 
século XXI, como raciocínio lógico, capacidade analíti-
ca, criatividade e resolução de problemas.
 O grupo teve a oportunidade de realizar um treinamento técnico intensivo em pro-
gramação, em Caldas Novas, com a viagem custeada pela Secretaria de Educação de Goiás. 
Todo o empenho foi premiado com uma medalha de ouro no Hackathon! Além de proporcio-
nar uma experiência incrível para seus alunos, a Mayara foi uma importante agente para am-
pliar o senso de oportunidades deles e, consequentemente, de toda a comunidade escolar.

A ensina Camila Beatriz nasceu no Goiás e sonhava 
com a possibilidade de gerar o impacto tão sonhado 
para seu Estado. Através do Ensina, encontrou uma 

Aproveitando a oportunidade de despertar o 
interesse científico nas turmas de ciências e 
biologia, a ensina Milena incentivou seus(suas) 
alunos(as) a participarem do Concurso de Re-
dação Ambiental, promovido pela Secretaria 
de Meio Ambiente do Goiás. Entre as redações 
premiadas, os 1º, 3º e 4º premiados (respecti-
vamente, os estudantes João Paulo, Jordana e Geovana) eram alunos da 
Milena! Entre os prêmios, João recebeu um cheque no valor de R$ 500 e 
comentou, emocionado: “Mãe, vou poder pagar todas as nossas contas!”.

Ensina Mayara Dias - CEPI Osvaldo da Costa Meireles, em Luziânia 

Ensina Milena Souza - Águas Lindas 

Ensina Camila Beatriz - Colégio Maria 
do Carmo, em Águas Lindas 

“Estar em uma posição de liderança, de troca, de vivências e de constante 
aprendizado com as crianças e adolescentes, me fez perceber o quão impactante e 
grandioso é o que fazemos. Nosso propósito é revelado todos os dias, seja em um abraço, 
em uma evolução, em uma mudança de rota… Poder olhar essa transformação de perto, 
estar presente em cada momento desse trabalho e receber feedbacks constantes de que 
você está mudando vidas, não tem preço. Fazer parte dessa rede é saber que você vai 
impactar pessoas e terá a sua vida transformada das melhores maneiras.”

Renata Pellegrini, ensina 2022

Depoimento de ensina

forma de deixar seu legado na comunidade do Colégio Maria do Carmo.
 Ela trouxe para a escola o projeto “Jornada de Alimentação”, do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como uma forma 
de potencializar ainda mais suas aulas de História e Geografia e trabalhar 
com o contexto local. Assim, pediu à gestão escolar que fizesse a inclusão 
da Unidade Escolar no edital, promovendo aos(às) estudantes a opor-
tunidade de conhecer a cadeia produtiva alimentar do Estado e conscien-
tizá-los(as) sobre a importância de uma alimentação saudável.

GO
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Fomentando novos talentos através 
do clube de robótica

Alunos na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica

Comunidade escolar participando do aprendizado dos alunos

No contraturno escolar, os(as) estudantes do ensina Vitor têm dado 
um show no desenvolvimento de protótipos mecânicos e eletrônicos, 
inspirados nas obras de Leonardo da Vinci através do Clube de Robóti-
ca da escola. O projeto tem como foco o total protagonismo dos(as) 
estudantes, uma vez que o educador atua como orientador das ativi-
dades, mas são os alunos que pesquisam, fazem as descobertas e con-
stroem as máquinas. A atividade tem construído oportunidades reais 
de aprendizagem para todos(as) estudantes e refletido em seu enga-
jamento, melhoria no comportamento e foco na sala de aula.
 O sucesso do clube foi tanto que Vitor está espalhando esse 
movimento para outras escolas do município, como na da ensina 
Nathalia Rocha. 

Com o apoio do ensina Vitor Souza, do Clube de Robótica, a Nathalia ori-
entou seus estudantes da Escola Santa Terezinha na Olimpíada Brasile-
ira de Astronomia e Astronáutica (OBA 2022) e na Mostra Brasileira de 
Foguetes. A turma enfrentou uma série de desafios até os dias dos even-
tos chegarem, já que, para além de todo o aprendizado e treino prévio, 
foi necessário buscar equipamentos específicos 
(manômetros ou bombas de bicicletas) em mais de 15 
borracharias. Após muita persistência, os estudantes 
finalmente puderam lançar seus foguetes, que cheg-
aram a atingir incríveis 100m de distância!

Professora de língua portuguesa das quatro turmas de 9º anos da escola, Maiany leciona para cer-
ca de 200 estudantes. No final do 1º bimestre, elaborou um diagnóstico acurado não apenas do 
nível de aprendizagem de cada estudante, mas também de características pessoais que poderiam 
direcionar sua prática pedagógica. Com o perfil das turmas em mãos, ela trouxe o diagnóstico 
para o plantão pedagógico, que é compartilhado com outros professores e com os responsáveis 
pelos estudantes. Ao receber cada família, Maiany compartilhou os dados e suas descobertas 
dos adolescentes, em uma conversa detalhada e com uma linguagem simples. As famílias ficaram 
muito gratas por entender um pouco melhor como funciona a rotina escolar de seus filhos ou tu-
torados e como podem apoiá-los em sua formação, também em casa. 

Ensina Vitor Souza - Escola Municipal Mãe Vitória, em Petrolina Ensina Nathalia Rocha, Escola Municipal Santa Terezinha, em Petrolina

Ensina Maiany Santos, EM Deputada Cristina Tavares, em Caruaru 

“Os ensinas somam à nossa escola porque realizam o 
trabalho com muita competência, qualidade e entusiasmo. Eles 
buscam envolver toda a escola, professores e alunos, em seus 
projetos. E isso é muito gratificante, pois os projetos que eles 
desenvolvem realmente têm eficácia na vida dos jovens.”

Valdênia, Professora da Rede Municipal de Petrolina (PE)

Depoimento de professora da rede

PE

>> Acesse 
reportagem 
da Rede Globo 
e do Diário de 
Pernambuco

>> Vitor e Nathalia representaram suas escolas no 1º 
Fórum Comunitário de Petrolina, evento que marcou 
a renovação do selo da UNICEF com a Secretaria de 
Educação e a aproximação da escola e da SEDUCE 
com a comunidade.

https://globoplay.globo.com/v/10600238/
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2022/05/escola-mae-vitoria-desenvolve-projeto-inovador-na-area-de-robotica-em.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2022/05/escola-mae-vitoria-desenvolve-projeto-inovador-na-area-de-robotica-em.html
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Mostra de talentos iniciada por WhatsApp 
vira livro para valorizar saberes de estudantes

Fogão solar parabólico em Feira 
de Ciências, Sustentabilidade 
e Inovação da SEDUC

Para trazer novas dinâmicas às aulas remotas, os ensinas Letícia e Guilherme, em 
parceria com o professor Heltern, de química, organizam apresentações artísti-
cas com os alunos do ensino médio, incentivando-os a produzir um livro. Tudo 
começou com uma Mostra de talentos, via WhatsApp, durante as aulas online, 
em 2021. O resultado foi surpreendente: a saúde mental aparecia como foco 
de grande parte dos trabalhos, evidenciando que os estudantes estavam com 
diversas questões socioemocionais delicadas que precisavam ser trabalhadas. 
Pela qualidade e sensibilidade do material, os professores inscreveram os tra-
balhos no Projeto Rotas e Redes Literárias, da Fundação Vale. Com a aprovação, 
eles conseguiram financiamento para produzir um livro com os textos e as fo-
tos apresentadas, além dos conteúdos em formato de vídeo que foram trans-
formados em QR Code para serem contemplados na publicação.

A Feira de Ciências, Sustentabilidade e Inovação, que é o maior 
evento de fomento à pesquisa no ambiente educacional do  
Maranhão, contou com grande engajamento de ensinas nos diver-

Ensinas Letícia Figueiredo e Guilherme Mendanha - Centro de Ensino Cruzeiro do Sul, 
em São Luís

Ensina Franciene Silva - Centro de Ensino de Tempo Integral Prof. Aquiles 
Batista, em Alcântara

MA

>> Acesse reportagem do Porvir aqui

 Os professores também en-
traram em contato com uma edito-
ra maranhense independente que 
aproveita o papelão para confeccio-
nar livros. Assim, eles puderam levar 
os estudantes a desenvolverem suas 
habilidades em diagramação, edição 
e confecção, além de despertar a  
criatividade e a coletividade. Como 
bem disse a ensina Letícia: “Inovação 
não necessariamente está relacionada 
com tecnologia, e sim com o aprovei- 
tamento de materiais, com criativi-
dade e trabalho coletivo, e foi exata-
mente o propósito deste projeto”.

sos polos em que atuamos no Estado. Dentre os 1.323 projetos inscritos, o projeto “Fogão 
solar parabólico: a utilização de energia térmica solar para cozimento”, da equipe da ensi-
na Franciene Silva, gabaritou a pontuação. 
 Franciene é professora da disciplina eletiva de experimentação científica, está tra-
balhando com os estudantes a construção de um forno solar. A estrutura é uma espécie de 
parabólica, feita com papelão e papel alumínio, que fica exposta ao sol. Em 2021, os estudantes  
participaram da construção e fizeram um bolo com este forno, que levou cerca de 9 horas 
para ficar pronto. Este ano (2022), os estudantes trabalharam para torná-lo mais eficiente e, 
através de estudos e avaliação dos materiais, conseguiram fazer o bolo em apenas 2 horas!

“Ontem foi meu primeiro dia na faculdade e me pediram 
para escrever os motivos pelos quais somos gratos por 
estar cursando a mesma. Em um deles, coloquei vocês. 
Obrigada por abrirem mão da vida de vocês em outros 
Estados para vir pro Maranhão dar aula. Vocês mudaram 
a minha vida e a de dezenas de pessoas. Sou grata por 
ter encontrado vocês e, através desta certeza, que eu 
vim pro mundo para também dar aulas.”

Poliana Miranda foi aluna das ensinas Mayara Rachid e 
Monalisa Silva e foi aprovada no vestibular para Licenciatura 
em Ciências Biológicas

Carta de aluna para Monalisa, 
Mayara e Ensina Brasil

https://porvir.org/mostra-de-talentos-iniciada-por-whatsapp-vira-livro-para-valorizar-saberes-de-estudantes/
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Nem a própria Mayara sabia, mas a capacidade de 
realização sempre foi uma de suas característi-

cas mais marcantes. Tanto é que, ao ser guiada pelo 
propósito de promover mudanças sociais, impactou a 
educação de adolescentes em situação de vulnerabili-
dade e, atualmente, é sócia-fundadora da “Troca”, um 
empreendimento que transforma empresas e pessoas 
através da diversidade e inclusão.
 “Ter sido professora foi um processo importante 
para me reconhecer no mundo e entender o quanto 
eu poderia contribuir para uma sociedade melhor”, 
conta. Ela participou da 1ª turma do Programa de 
Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil, se-
lecionada entre mais de 3 mil candidatos, e deu au-
las de Química em escolas públicas da periferia de 

Mayara Paes - 33 anos, formada em Engenharia de Bioprocessos na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é Alumni (2017) e foi professora de Química em 

Cuiabá (MT).

De ensina a sócia-fundadora de 
startup de empregabilidade inclusiva

Projeto de Inclusão realizado na Consultoria de Diversidade 
cofundada pela Mayara

33
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Cuiabá (MT) entre 2017 e 2018 — 
época em que, segundo ela, mais 
tirou projetos do papel.
 Nesse período, Mayara cofun-
dou um cursinho preparatório para 
o ENEM destinado a estudantes 
da rede pública. No chão de esco-
la, preocupou-se com a inclusão e 
desenvolveu um programa para en-
sinar um aluno surdo. Já sob o olhar 
da diversidade, auxiliou projetos e 
ações com alunas do ensino médio 
para discutir sororidade, feminis-
mo negro, mulheres na ciência, en-
tre outras pautas sociais.
 “Abordar questões que influ-
enciavam a rotina daquelas meninas 
ajudou-as a desenvolver um pensa-
mento crítico sobre temas ligados 
ao machismo e racismo, que infe-
lizmente permeiam suas vidas em 
vários contextos”, afirma. Ela conta 
que seu intuito não era apenas que 
o máximo de estudantes tirasse as  
melhores notas, mas que enxergas-
sem o potencial do que poderiam 
alcançar.

“As pessoas da rede 
costumam me procurar 
para propor parcerias, 
pedir ajuda com projetos 
de diversidade e até 
mesmo orientações para 
começar a empreender 
com impacto.”

Rafael, aluno de Mayara com deficiência 
auditiva, construindo moléculas orgânicas

Banca da Semana Cultural na Escola 
Estadual juarez Rodrigues dos Anjos

Mayara comemorando o Prêmio de Melhor 
startup pelo BNDES Garagem

 A mesma motivação tem contribuído para a continuidade da sua 
jornada de impacto. Hoje, aos 33 anos, é sócia-fundadora da Troca, 
negócio social que visa a empregabilidade de pessoas trans, negras, 
homossexuais, baixa renda, em situação de rua, ex-presidiários e refu-
giados. “O objetivo é desenvolvê-las pessoalmente e profissionalmente 
para que cresçam nas empresas. Não faz sentido pensar na inclusão e 
não considerar a permanência deles nesses espaços”, pontua.
 E embora já tenha concluído o programa de lideranças, a jovem 
segue participando de eventos e se conectando a outros alumni e no-
vos ensinas. “As pessoas da rede costumam me procurar para propor 
parcerias, pedir ajuda com projetos de diversidade e até mesmo ori-
entações para começar a empreender com impacto”, revela. E o mo-
tivo para tal todos sabem: Mayara tem uma capacidade de realização 
inspiradora.
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Em 2021, formamos nossa 4ª turma de ensinas, 
totalizando 293 lideranças das quais 80% 
seguem trabalhando em diversos setores da 
educação, superando a média de nossa rede 
global Teach For All que é de 65%.

Visando construir oportunidades de 
desenvolvimento e carreira alinhadas com as 
demandas da rede, além de pensar estratégias 
de impacto de longo prazo pela rede alumni, 
realizamos anualmente uma pesquisa.

80% continuam 
atuando em educação, 
distribuídos em:

82% de 
concordância 
com a frase:

“Fazer parte da rede do Ensina 
Brasil me ajuda a potencializar meu 
desenvolvimento e impacto profissional”

34% no 
Setor Público

54% das contratações 
estão ligadas 
diretamente à rede

invertendo o 
dado de que

*Estadão

%1/3 das nossas lideranças 
continuam atuando em 
salas de aula

30% no 
Setor Privado

36% no 
Terceiro Setor

Muito mais do que números: é a nossa Teoria de 
Mudança sendo colocada em prática. Ao catalis-
armos o desenvolvimento de lideranças que ini-
ciam sua trajetória de impacto pela sala de aula 
e, depois do programa, seguem trabalhando em 
diversas frentes do sistema educacional e além. 
Por isso, acreditamos estar no caminho certo da 

nossa visão de que, um dia, todas as crianças 
terão uma educação de qualidade.

>> Alumni de nossa 
primeira turma em nosso 
Intensivão 2017

apenas 2   
dos jovens 

se interessam 
em ser 

professores*

https://drive.google.com/file/d/1swoYW_IZ2b_I_NLi6ir-aCy9ks8oT0xo/view?usp=sharing
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No final do Programa de Desenvolvimento de 
Lideranças, os ensinas contam com uma série 
de ferramentas para continuarem exercendo 
liderança coletiva em sua carreira dentro e 
fora da sala de aula

Com o objetivo de auxiliar os ensinas a terem visão de futuro de curto 
e médio prazo sobre seus próximos passos de carreira, e prepará-los 
para comunicar suas experiências e habilidades para diversos públicos, 
estruturamos a Jornada de Transição de Programa. Ela consiste em 4 
blocos ao longo do último semestre do programa, com trilhas assíncro-
nas e momentos síncronos que marcam o processo de transição dos 
ensinas para alumni.

Bloco 1: Conhecer para se desenvolver

Bloco 2: Decidir para se preparar

Trilha do Autoconhecimento

Trilha de Ecossistema Educacional

Trilha de Carreiras

Carreiras EB

Workshop de Autoconhecimento

Objetivo: Apoiar ensinas a refletir sobre sua tra-
jetória individual, conectando seus valores pessoais 
e profissionais ao seu propósito e identificando o 
ponto de partida para seus objetivos e jornada de 
desenvolvimento no pós-programa.

Objetivo: Ampliar o repertório sobre temáticas e locais de atuação no ecossistema 
educacional e relacionar esses temas aos interesses de carreira e motivações de 
cada um(a).

Objetivo: Conectar os objetivos de 
desenvolvimento dos ensinas com 
sua escolha de carreira, identificando 
oportunidades e explorando com a 
nossa rede como é o dia a dia de cada 
segmento educacional na prática. En-
tre os percursos de carreira que apro-
fundamos, dentro de educação, estão: 
Continuidade em sala de aula, Setor 
Público, Terceiro Setor, empreendedo-
rismo social, setor privado e Academia.

Objetivo: Evento síncrono com três 
alumni e três especialistas em edu-
cação para trocar experiências e tirar 
dúvidas sobre possíveis caminhos de 
carreira ao final do programa. 

Objetivo: Sintetizar os conteúdos abordados na trilha e promover compartilha-
mentos e trocas direcionadas, além de apresentar estratégias de autogestão.

Apoio:
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Bloco 3: Agir para aprimorar

Bloco 4: Em rede para fortalecer

Trilha de Preparação para Processo Processo Seletivo

Trilha Rede Alumni

Formatura Alumni

Consultoria de treinamento para entrevista

Ecossistema EB

Objetivo: Estabelecer plano para se preparar e acompanhar processos seletivos, 
além de apoio para montagem de currículo, posicionamento em redes sociais e 
cuidado com a imagem.

Objetivo: Apresentar informações gerais sobre a rede 
alumni, como os tipos de suporte, a função dos comitês, 
canais de comunicação e oportunidades de integração.

Objetivo: Celebrar de forma presencial a formatura da turma 
2020 no Programa de Desenvolvimento de Lideranças. 

Objetivo: Simular uma entrevista e feedback visando treinar os ensinas e estabelecer 
um plano de desenvolvimento para a etapa de entrevistas de processos seletivos.

Objetivo: Evento com a participação de membros de +30 organizações diferentes 
para apresentação do Ensina Brasil e da turma 2020, com foco em empregabili-
dade e espaço para os ensinas apresentarem seus projetos para parceiros.

Para 96%, a consultoria contribuiu 
muito para sua participação em processos 
seletivos de transição de carreira 
(para 4% contribuiu razoavelmente) 

+100 Alumni 
presentes!

Durante o recesso escolar, em janeiro e julho, 
oferecemos aos ensinas a possibilidade de participar 
do Trabalho de Verão e Trabalho de Inverno

70 vagas 
ofertadas*, 
a maior edição 
até o momento

*no ano passado foram 44 vagas

65 vagas 
remuneradas em Secretarias 
de Educação, organizações 
do Terceiro Setor e Empresas 
que atuam na área de 
educação;

Pelo segundo ano consecutivo, o Trabalho de Verão contou com um 
subsídio externo de vagas pela Imaginable Futures, parceira mantenedora 
do Ensina. Em 2021, a Imaginable Futures subsidiou parcialmente bolsas 
para 15 ensinas atuarem junto a organizações do ecossistema educacional 
de 9 organizações. Com o crescimento das turmas, a obtenção deste 
recurso foi indispensável no processo de viabilização de oportunidades para 
cada vez mais participantes do programa. 

16 organizações

5 vagas

17 vagas

2 vagas
participando pela 1a vez

de atuação 
voluntária 
em parceria 
com a Fundação 
Roberto Marinho

subsidiadas pela 
Imaginable Futures no 
valor de R$ 3.400 cada

em iniciativa de educação para 
a sustentabilidade em Caruaru 
(PE) protagonizada por Alumni
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De forma transversal a toda jornada, 
oferecemos a Mentoria de CarreirasTrabalho de Inverno na Secretaria 

Estadual de Educação (SED MS)

O Trabalho de Inverno na SED nasceu para ampliar o conhecimento dos 
ensinas sobre projetos e processos geridos pela Secretaria de Educação 
que impactam diretamente no trabalho realizado com professores da 
rede. A iniciativa também aproximou os ensinas da SED de forma que eles 
pudessem contribuir com a visão de “chão de escola” no aprimoramento 
de processos e atividades executadas pela Secretaria.

Carla Castanha, ensina participante do 
trabalho de Inverno

“Percebi que o trabalho da 
Secretaria de Educação é enorme, 
que são muitas pessoas envolvidas 
no processo e que é bem 
complicado implementar várias 
políticas diferentes em tão pouco 
tempo, como é o caso do Novo 
Ensino Médio. Mesmo assim, é 
um trabalho que vale a pena, pois 
impacta milhares de pessoas.”

2 semanas

107 mentores 
de carreira

30% atuam no 
Setor Privado

32% atuam 
no Terceiro 

Setor

20% atuam no 
Setor Público

86% de adesão 
da turma

+50% dos mentores

77 organizações

6 ensinas

9 coordenadorias3 superintendências

 de imersão, atividades 
presenciais e remotas

Temos mentores do Itaú Social, do Instituto Unibanco, da UNICEF, da 
Fundação Roberto Marinho, do Instituto Ayrton Senna, Arco Educação.

participantes distribuídos 
em duplas

atua ou já atuaram 
como professores/as

Representam 

diferentes e quatro 
regiões do Brasil

 da SED compuseram o 
trabalho rotativo

foram apresentadas

Alguns dos Mentores de Carreira de 2021

Caetano SiqueiraWesla Monteiro

Caio Callegari Franci Alves

Coordenador de 
Políticas Docentes 
do Profissão 
Docente

Presidente do 
Mapa Educação

Secretário Adjunto de 
Educação na Secretaria 
Municipal de Educação 
de Mogi das Cruzes

Gerente Pedagógica 
do Instituto Sonho 
Grande
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Após os dois anos do programa, continuamos 
apoiando o desenvolvimento de nossos 
Alumni compartilhando vivências, práticas 
e conhecimentos entre si e com 
líderes de todo o mundo

O Programa de Desenvolvimento de 
Lideranças tem sido não apenas um diferencial 
no desenvolvimento pessoal e profissional 
dos alumni, como uma experiência de extrema 
relevância para os cargos que exercem hoje

Mentoria Coletiva
Application para 
universidades no exterior

Impulsiona Rede

Agenda Educação
Políticas de Valorização 
Docente

Parceria com MBA 
USP ESALQ

Programa de Mentoria coletiva 
para application em programas 
de pós-graduação no exterior e 
publicação de artigos científicos.

Diferentes formações em hard 
skills e soft skills para a rede 
Alumni, facilitadas por alumni 
ou por parceiros externos.

Foram realizados dois: 
1) Mobilização Estratégica 
(interna - duas alumni); 
2) Bate-papo sobre Estudar 
Fora (com Fundação Estudar); 

Debate para toda a rede 
mediado por alumni 
envolvidos com o tema.

*na tabela, representadas pelos 
brasões das Secretarias de Educação

Bate-papo sobre Gestão de 
Projetos e desconto de 10% 
em todos os cursos do MBA 
USP ESALQ para todos os 
membros da rede EB.

13 alumni inscritos

Em uma média de 3 anos após a conclusão do Programa de Desen-
volvimento de Lideranças, 30% das turmas 2017 e 2018 já estão em 
cargos de gestão nas organizações em que trabalham. Sabendo da 
complexidade do sistema educacional brasileiro, acreditamos que 
talentos em posições-chave são fundamentais para qualquer trans-
formação sistêmica na educação do país.

106 
organizações 
de educação

8 
organizações 

de impacto 
social

44 escolas*

Algumas organizações onde temos 
Alumni trabalhando
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83 alumni (28% da rede) continuam atuando em 
nossos polos, o que demonstra não apenas o quanto a 
experiência vem sendo significativa do ponto de vista 
pessoal e profissional, mas também um grande senso 
de responsabilização e vontade de seguir contribuindo 
para a melhoria da educação local.

“Minha trajetória para atingir um cargo de 
Diretoria em uma Startup de educação é 
indissociável da experiência como ensina. 
Tenho orgulho de ser uma Diretora que 
conhece a ponta, o chão da escola, e busca 

estratégias reais para desafios reais 
dos professores.”

“Se existe uma decisão profissional que tenho 
total certeza de que acertei, foi de fazer parte 
do Programa do Ensina Brasil. São muito raros 
os casos de organizações que já no início de 

carreira te permitem uma responsabilidade 
do tamanho de liderar a aprendizagem 

de mais de 300 pessoas em dois anos.”

“Digo e repito: educação pública de qualidade não é um 
sonho, é um plano e já está em prática. Fico muito feliz ao 
ver os avanços na educação de Caruaru-PE e saber que fui 
parte desse processo.”

Sofia Fernandes, Alumni formada 
em Relações Internacionais pela UnB, Diretora 
de Fidelização da Letrus e bolsista do Women 
in Global Development Leadership Forum

Ivan Gontijo, Alumni formado 
em Ciências Econômicas pela 

UFRJ e Coordenador de Políticas 
Educacionais no Todos Pela Educação

Cibely Martins, Alumni formada em Direito pela Universidade federal 
de Viçosa e Gerente de Projetos na Sinzroniza Educação

James Pahim

Letícia Ramos

Gabriela Mauruto

Matheus Roque

Gerente de Currículo, 
Avaliação, resultados 
Educacionasi e Formação 
na Secretaria Municipal de 
Caruaru, PE

Coordenadora de 
Redes do Ensina 
Brasil no Estado do 
Espírito Santo 

Gestora de Projetos na 
Fundação de Apoio ao Ensino, 
Ciência e Tecnologia do 
Estado de Mato Grosso do Sul

1º lugar em Concurso Público 
da Rede Estadual de Ensino 
do Estado do Mato Grosso 
do Sul e Coordenador de 
Práticas Inovadoras
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O Edital Lugar de Impacto foi um incentivo para que ensinas do 2º ano 
e alumni estruturassem projetos visando impactar a educação em nos-
sos polos de atuação, de modo contextualizado e no longo prazo. Após 
o lançamento do edital para a rede, todos que realizaram a inscrição 
tiveram acesso a formações e consultoria para fortalecer a escrita das 
propostas de projetos. Foram selecionados quatro projetos para serem 
premiados, dos quais os três primeiros receberam:

ELI - Edital Lugar de Impacto 

R$15 mil 
reais para os 
3 primeiros 
colocados R$5 mil 

reais para o 
4o colocado

Apoio de mentores 
convidados

1º Lugar: A história que me falta
Larissa Roberta Pereira (ensina em São Luís, MA)

2º Lugar: Hey Ciência
Rafaela Campos de Souza, João Bosco 
Verçosa, Julia Zerlotini de Lucas e 
Natallie Reikdal Cervieri (alumni 
que atuaram em Cariacica, ES)

3º Lugar: Rede Brasileira de Aprendizagem Ativa 
Fernando Salles e Wellington Moreira Lopes (ensinas em Petrolina, PE)

4º Lugar: Centro de Desenvolvimento de Políticas 
Educacionais Antirracistas (CEPEA)
Rodolfo Costa dos Santos (alumni que atua em Caruaru, PE) e Cynthia 
Danielly Vieira (ensina em Cariacica, ES, e natural de Caruaru, PE)Proporcionar um encontro dos estudantes da Rede Pública do Maran-

hão com biografias de maranhenses que tiveram ou têm algum destaque 
dentro das 5 áreas do conhecimento estabelecidas na BNCC e na edu-
cação como um todo; histórias essas, que foram apagadas pelo racismo 
e que conectam o(a) estudante com a própria história.

Potencializar o ensino em Ciências da Na-
tureza para gerar letramento científico e 
aprendizagem significativa no polo de Cariacica/ES através de estímulo 
à rede de conexões e oferta de soluções educacionais e tecnológicas.

Construir a Rede Brasileira de Aprendizagem Ativa (RBAA) que facilite 
aos professores o uso das práticas de aprendizagem ativa a partir do 
compartilhamento de experiências e técnicas para diversificar o rep-
ertório de técnicas voltadas para a aprendizagem ativa.

Influenciar a opinião pública, formuladores de políticas educacionais e 
legisladores sobre as alternativas viáveis e de larga escala que enderecem 
os desafios de raça e gênero que enfrentamos hoje, no pós-pandemia.



Capítulo

5 Fortalecendo nossa Organização: 
transparência, parceiros e equipe



Desenvolvimento
Institucional

O fortalecimento do Ensina Brasil enquanto organização 
passa pela confiança de nossos parceiros, mantenedores 

e apoiadores, que constroem conosco o Um Dia em que todas 
as crianças terão uma educação de qualidade. Assim, diante de 
um cenário desafiador em diversos aspectos, agradecemos aos 
nossos mantenedores que seguem conosco no ciclo atual, aos 
apoiadores que renovaram sua parceria com nossa organização 

e aos recém-chegados que somam à nossa iniciativa de 
gerar mais oportunidades de educação de qual-

idade para todas as crianças. Os desafios da 
educação são complexos e não podem ser 

resolvidos com uma só iniciativa ou em at-
uação solitária. Dessa forma, contar com 
nossos parceiros é fundamental para se-
guirmos em nossa jornada.
 Mais um sinal de nosso fortalecimento 

institucional é o reconhecimento do Ensi-
na Brasil como uma das 100 Melhores ONGs 

do país e a conquista do Selo Doar, certificação que destaca a ex-
celência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e 
transparência em organizações da sociedade civil. 
 Esse último período foi marcado também pela criação da nos-
sa área de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão). Acreditamos que 
trabalhar esses três pilares de maneira estratégica, transversal e 
sustentável, para além da organização, junto à rede de ensinas e 
alumni, públicos externos e parceiros, é central para que o nos-
so “um dia” contemple todas as crianças — sem desigualdade de 

Mais um sinal de nosso 
fortalecimento institucional 
é o reconhecimento do 
Ensina Brasil como uma das 
100 Melhores ONGs do país 
e a conquista do Selo Doar.
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oportunidades e sem discriminação de raça, gênero, orientação 
sexo-afetiva, origem geográfica, condição econômica e outras 
opressões estruturais. 
 Já em Março deste ano, depois de 2 anos, tivemos nosso 
primeiro encontro presencial de time do ano voltado para nosso 
planejamento estratégico e para o fortalecimento da nossa equi-
pe. Sabemos que melhorar a educação é um desafio gigante e 
assim como investimos no nosso programa de Desenvolvimento 
de Lideranças para “fora da organização”, também investimos no 
nosso time interno. Hoje, somos mais de 50 colaboradores, tra-
balhando incansavelmente pelo mesmo propósito.  

Os parceiros do Ensina Brasil nos ajudam a viabilizar e expandir 
o impacto que realizamos nas comunidades de nossa atuação 
e ampliar as oportunidades de acesso à educação de qualidade 
para os nossos alunos. Com o apoio financeiro dos parceiros,  
realizamos nosso Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
e, também, temos trocas de aprendizados e conhecimentos, que 
nos permitem construir os projetos que desejamos. 
 Em 2021, nossos mantenedores renovaram seu compromis-
so com o Ensina Brasil. Destacamos, em especial, a Imaginable 

Mantenedores e Apoiadores

Em 2021, nossos mantenedores 
renovaram seu compromisso 

com o Ensina Brasil.

Futures que além de renovar o seu apoio, triplicou o valor do seu 
investimento. Além disso, a Imaginable Futures incentiva as ini-
ciativas voltadas à equidade racial e impacto local do Ensina Bra-
sil, com a oferta de um matching grant voltado a essas temáticas.  
Igualmente importantes, agradecemos aos demais mantene-
dores do Ensina Brasil - Fundação Lemann, Garcia Family Founda-
tion, Haddad Family Foundation, Instituto Sonho Grande e Itaú 
Social - por seguirem conosco nessa jornada. 
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Dentre nossos apoiadores, agradecemos pela renovação de par-
ceria com o Arco Instituto, Instituto CSHG, Citi, Gol, Hernanes e 
Orlando Gaspar.
 Ao longo do segundo semestre de 2021, o Ensina Brasil 
integrou a Rede Empodera, desenvolvida pela Arco Instituto, 
que tem o propósito de viabilizar a construção de pontes en-
tre organizações do terceiro setor para a troca de experiên-
cias e aprendizados. Com esse apoio, iniciamos o nosso proje-
to Aprendizagens Essenciais, cujas premissas foram também  
adotadas por outras organizações da Rede Empodera. Em 2022, 
o Ensina Brasil segue como parte dela, mas agora como alumni 
do projeto. 
 O Citi, por meio de sua Associação de funcionários, a + Es-
perança, renovou sua parceria com o Ensina Brasil valorizando 
nossas iniciativas em DEI. Por meio da  formação Aprender & 
Reaprender, apoiada pela associação, oferecemos formação a 
professores das redes públicas colaborando para o desenvolvi-
mento de aulas mais inclusivas e o encaminhamento da temáti-
ca da diversidade para o dia a dia das escolas.
 Entre nossos novos parceiros em 2022, gostaríamos de  
destacar o apoio e a confiança  da Família Abuleac e do Insti-
tuto ACP, que apoia e constrói conosco as estratégias para a 
implementação de um projeto de atuação regional com mais 
autonomia e de forma descentralizada.

Ana Carolina Cohen
André Luiz Santos Rodrigues
Artur Olinto Guimarães 
Claudia Finholdt
Felipe Pereira Guedes
Fernanda Coelho Moreira
Francisco Antunes Maciel Mussnich
Gustavo Gamberini Carrero
Hugo Enzo Matuoka
José Maria da C. C. de Vasconcellos e Sá
Julia Araujo
Leandro Cavalcanti Silva
LinKapital Ltda

Principais apoiadores

Amigos (doadores)

Hernanes 
Família Abuleac

Marcelo Medeiros

*

*

*

Orlando Gaspar
Simoni e Maurício Morato

Marcelo Muniz de Souza Simas
Maria Silvia Bastos Marques
Mariana Meditsch
Marina Camargo de Moraes
Mauro Victor de Araújo Nascimento
Nelson José Guitti Guimarães
Rafael Ferreira Salum
Raquel Santos Carneiro
Ricardo Prado Pupo Nogueira Brasil
Rodrigo Salum
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Vinicius Ribeiro Silva
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Além das doações em espécie, também contamos com o apoio in-
stitucional pro-bono de produtos e serviços. De voluntários, que 
nos oferecem a sua melhor especialidade, a experiência, e o tempo 
para executarmos e melhorarmos nossas atividades; e de organi-
zações, com formação dos ensinas, transportes logísticos, planeja-
mento estratégico, dentre outros suportes aos nossos projetos.

Prezamos muito pela confiança de nossos parceiros e participantes 
do nosso Programa. Somos todos parte da mesma Rede. Por isso, 
ser uma entidade transparente, regular e idônea é fundamental. 
Em 2021, nosso orçamento financeiro foi de R$ 7,6 milhões*. Por 
ser um Programa de Desenvolvimento de Lideranças, nosso investi-
mento principal foi na formação e desenvolvimento dos ensinas (tu-
toria e complementação pedagógica, programas de mentoria etc), 
seguido por Comunicação, Recrutamento e Seleção dos novos par-
ticipantes e outros custos diretamente relacionados ao Programa, 
correspondendo a 75% do total orçamentário.

Henrique Sá, especialista em marketing na Salesforce: configurações de 
marketing digital

Itamar Gaino Filho, Diretor Jurídico e Compliance do Grupo na Natura &Co: 
apoio na construção do Código de Conduta do time

Parceiros técnicos Entenda a origem e aplicação 
dos nossos recursos 
organizacionais

Origem dos recursos em 2021:

Alocação Financeira 
dos Recursos em 2021:

Voluntários pró-bono

Eros & Psique Instituto de Ser

R$8,3 milhões

R$7,6 milhões

Sem aplicação de verbas incentivadas 
ou verbas governamentais.

Sem fins lucrativos, não prestamos 
serviços remunerados ou realizamos 
vendas de produtos.
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Para garantir transparência e adoção de boas práticas de Gover-
nança Organizacional, anualmente o Ensina Brasil passa por um 
processo de auditoria externa e independente de suas contas fi-
nanceiras anualmente, desde nosso 1º primeiro ano de operação 
em 2016. Desde então, acumulamos 6 pareceres positivos e sem 
ressalvas. O Ensina cumpre suas obrigações legais junto ao Gover-
no e órgãos competentes pertinentes a nossa atuação como OSCIP.  
Mantemos todas essas informações e certidões de forma pública e 
de fácil acesso em nosso site institucional na seção de Transparên-
cia que você pode consultar aqui a qualquer momento ao longo de 
todo o ano.

Divisão dos custos

Formações, Certificação e Tutoria

Comunicação, Recrutamento e Seleção

Relação com o Governo (logística e time)

Avaliação e monitoramento

Alumni

Custos fixos, Financeiro, Admin. e Organizacionais

Custos totais

40%

75
%

 S
Ã

O
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U
ST

O
S 

D
O

 P
R

O
G

R
A

M
A

100%

12%

10%

7%

6%

25%

Conheça a rede que acredita e trabalha 
para que, um dia, todas as crianças tenham 
uma educação de qualidade

Claudia Sender
Conselheira Estácio, Amigos do Bem, 
Gastromotiva, Gerdau; Ex-CEO LATAM

Gina Ponte Vieira
Professora premiada da Rede Pública 

com +20 anos de experiência

Denis Mizne
CEO Fundação Lemann

Izolda Cela
Governadora CE e Ex-secretaria 

de Educação de Sobral e CE

Eduardo Lyra
Fundador e CEO da 

Gerando Falcões

Rodolfo Santos
Alumni Ensina Brasil e  

Ex-Gerente SEDUC Caruaru-PE

Conselho Consultivo

Conselho Fiscal

Letícia Lara Rodrigues
Sócia-fundadora da empresa 
de impacto e consultoria Tree 

Diversidade

Maria Francisca Passos
Consultora do Banco Fator e membro 

do Conselho Fiscal do Museu da 
Pessoa e dos Conselhos Consultivos 
do Instituto C e do Hospital do Rim

Monica Becker
Especialista em mercado 

financeiro e psicopedagoga 
independente
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Nosso Time

Alumni do Programa

Aline Luiz Camargo
Ana Beatriz Alves Garcia Villela
Ana Beatriz Assis de Carvalho Silva
Ana Beatriz Romanini Monteiro
Ana Laura Lamounier Magalhães
Ana Beatriz Montosa Cardoso
Ana Raquel Silva
André Viti Garavaglia Marianno
Anna Becker
Beatriz De Gusmão M. Ferreira
Beatriz Naemi Genovez Aoki
Beatriz Souza Ramos dos Santos
Beny Engelberg
Brunna Santos de Oliveira
Caio Henrique Silva Ferrari
Daniela Ribeiro Mendes Fonseca
Danilo Luiz Andrade
Denise dos Santos
Elisa Krumholz Adler
Emily da Silva Arnou
Erica Amelia Butow
Felipe Herszenhaut 
Flávia Goulart Jesus Pinto
Flávia Silveira Lenci
Flavia Suelly Lima da Silva
Gabriela Gomes Pelizari
Gisliane Souza Oliveira
Henrique Mello Cantagesso
Higor Lopes Gonçalves
Janaina Magatão
Julia Audrey de Paula
Julia Wolff Theodozio
Juliana Matozinhos do Carmo
Kézia Murta Bispo
Larissa Brígido de Olinda
Larissa de Fátima Ribeiro Calixto
Letícia Alves Ramos
Lucas Cabrini Tanabe
Luis Fernando Lopes dos Santos
Marcela Buzatto Nunes Cóser
Maria Luisa Buratto Cardoso
Marina Novaes Lopes
Nicolle Carvalho Sant’Ana
Raianny Kelly Nascimento Araújo
Rayan Ferreira Pinheiro
Roberto Filipe Nakazato
Sofia Homem de Mello Faria
Suzane dos Santos Napolitano

Adonias Calebe de Moraes
Adriel Leandro Mesquita
Afonso Augusto Santana Sales Rios
Akira Wang Tsuzuki
Alan Carvalho Oliveira
Alane Costa Pinheiro
Alencar Gonçalves Alcantara Junior
Alice Sabrina Ferreira da Silva
Aline Shaaban Soler
Amanda Lopes Santiago
Ana Bárbara Leme de Lima Dias
Ana Beatriz Assis de Carvalho Silva
Ana Campos de Carvalho
Ana Carolina Carvalho Silva
Ana Carolina Lorentz de Carvalho
Ana Carolina Rozenberg de Andrade
Ana Carolina Sampaio Frizzera
Ana Clara David Canellas
Ana Flávia Carvalho Acerbi
Ana Karoline Caitano do Nascimento
Ana Laura Lamounier Magalhães
Ana Letícia Pena Pereira Timóteo
Ana Luísa Lara Moreira
Ana Luiza Prado de Almeida
Ana Paula Chavier Rodrigues
Andara Henriques Gualberto
Anderson Silva de Souza
André Liboreiro dos Santos
Andriela Francisco Ferreira
Anna Flora Leal Nunes
Anna Paula Vivolo Lopes e Souza
Ariadne Barreto de Morais
Augusto Otto Cannataro Farina
Beatriz Eugênio Ferreira
Beatriz Naemi Genovez Aoki
Beatriz Nuna Morrone A. Novaes
Beatriz Souza Ramos dos Santos

Thaís Lucas Morale
Thiago Pereira Alves Junqueira
Thomás da Cunha Marques
Túlio Henrique Carneiro Barbosa
Vânia de Oliveira Alves
Varnuz Costa Junior
Vinicius de Oliveira Lima
Viviane Tebaldi Moras
Vivianny Cunha de Sousa
Záulio Sacramento Neto

Beatriz Triesse Gonzalez
Bianca Ferreira M. dos Santos
Bianca Oliveira de Azevedo
Bruna Barbosa Pecin
Bruna Ribeiro Diniz Campos
Bruno Alexandre da Silva
Caique Paixão da Silva
Camila de Araujo Lopes
Camila Lima Murta
Camila Taira Nakamura
Camila Tavares
Camilla Carbinatti
Carla Carvalho de Aguiar
Carla Castanha
Carolina Machado da Silva
Caroline de Oliveira Cristovão
Caroline Panicio
Cibely Martins Vieira
Claudia Candida Conceição
Cláudio Henrique De P.Ferreira
Cristiano Santos Ferraz
Cynthia Danielly Vieira 
Daniela Ribeiro Mendes Fonseca
Daniele Silva
Danielle de Lima Fonseca
Danilo Luiz Andrade
Derly Freire Nunes
Derycly Douglas Eufrásio Galdino
Diego Boldo
Diego Cesar de Andrade
Duana Blach de Macedo Miranda
Edilson Matias Júnior
Édino de Almeida Grama
Eduardo Rodrigues dos Santos
Élida Rafaene Gomes Rodrigues
Elisvaldo Bezerra da Silva
Elton Bruno Angelico dos Santos
Elyomar Ramos Coelho
Erick Eduardo Dias Viana
Fabiane dos Reis Vieira
Felipe Arthur Neves de Barros
Felipe Herszenhaut
Fellip Gustavo Rodrigues Murça
Fernanda Asseff Menin
Fernanda Cristina Firme
Fernanda Vilela Gabriel
Fernando Salles Ávila Filho
Francieli Dias da Silva
Francielle Cristina P. dos Santos
Franklin De Souza Barbosa
Gabriel Schimmelpfeng Passos

Gabriela Carolina M. de Oliveira
Gabriela Menezes Vilarinhos
Gabriela Raissa Martins Maciel
Gabrielle Fontes Schoene
Gabriely Souza de Araujo
Geovana Santana Souza
Gisele Maria Barbosa
Gislaine Pinheiro Pontes
Greiziany Soares Paulino Oliveira
Guilherme Coelho Costa
Guilherme da Silva Costa
Guilherme Kanashiro Toyohara
Guilherme Luis Desiderio
Guilherme Macarini Oliveira Silva
Haroldo Hidecki Sawame
Henrique de Medeiros Gonçalves
Higor Lopes Gonçalves
Higor Rabelo da Silva
irella Zuza Silva Ana
Isabela Nunes Abreu Costa
Isabella Corrêa Gomes de Oliveira
Ivan Gontijo Akerman
Ivana de Albuquerque Silva
Izabela Eleonora Silva
Izabella Brunelli Andrade
Jadson Luiz da Cruz Leonato
James Santos Pahim
Janaina Magatão
Jean Carlos Azevedo Penasso
Jean kleber Da silva leite
Jéssica Áurea Lage
Jéssica Da Silva Gonçalves Lucena
Jéssica Gomes de Araújo
Jéssica Moraes Coimbra Martins
Jéssica Rodrigues P. de O. Borlot
Joana Santos Texeira
João Bosco Verçosa
João José Angeiras Alves
João Luiz Francisco
João Paulo Campos M. Cavalcante
João Paulo de Jesus
João Pedro Meireles Cardoso
Joel Luiz Pereira
Joel Pereira Cirqueira
Joice Barbaresco
Joice Caroline da Silva
Joice Kellen Cesário
Jonathan Serafim Lúcio
Jorge Alberto Valente Da Silva
José Agnayo Borges Vera
José Diego de Mello

José Gabriel Menezes Freitas
José Kelton
Juce Amélia Andrade Bezerra
Julia Audrey de Paula
Julia Borges Fagundes
Júlia Borges Lima
Julia Geraldes
Julia Zerlotini de Lucas
Jullie Anne Kuntz Truss
Kamila Nunes da Silva
Karina Lages de Altavila Peralta
Karine Cunha Silveira
Kellen Martini Assmann
Keyte da Silva Pestana
Kézia Murta Bispo
Khatlen Lohanne M.de Almeida
Laís Brandão Nunes
Lais Costa de Oliveira
Lara Ghiotto Mendes
Larissa Roberta Pereira
Laura Maiara de Freitas Oliveira
Lauriane Rezende Madeira
Leilane Renovato Albuquerque
Leonardo Rodrigo Borges
Letícia Alves Ramos
Letícia Mendes de Freitas
Lilian Raquel da Silva Costa
Livia dos Santos Palombarini
Lorine Jodar Oliveira
Lorrayne Zucchi dos Santos
Luana Ferreira dos Santos
Luandy Carol Silveira de C.Baião
Lucas Gustavo de Souza Fonseca
Lucas Nichyson Silva Cremoneze
Lucas Pereira Pacheco
Lucas Santos Cardozo de Sá
Lucas Villanacci Tibiriçá
Ludimila Amorim
Ludmila Beatriz Gôngora Darzi
Luis Fernando de Morais
Luiz Eduardo Barbosa Girão
Luiza Gabriela Araújo da Silva
Luiza Helena Vieira Girão
Luíza Pinto Medina
Luiza Silverio da Cruz
Macielly Borges
Maiara Estefanato Faigle
Manoela Imamura Hernandez
Mara Alexandre da Silva
Marcela Buzatto Nunes Cóser
Marcela Moreira Aguiar

Marcelo Augusto
Marco Antônio Mendes Fonseca
Marcos Jose dos Santos Pereira
Maria Clara Meira de Avelar
Maria Eduarda Gomes Silva
Maria Luiza Guedes Gama Santos
Mariana Nascimento Giacon
Mariana Sant’Anna Moreira
Mariane de Castro Rocha
Marilia Ravelli
Marina Damasceno Pereira
Mateus Moratorio Policarpo
Matheus Lages de Alencar
Matheus Maia Roque
Matheus Souza B. P. dos Santos
Mayara Paes Leme Washington
Melissa Mendes Brandão
Micaelli Ciane Sobrinho de Sousa
Milla dos Santos Silva
Mirela Vital
Monique Filgueiras
Murillo Nunes Pereira
Murilo Otávio Cassimiro
Natália Lopes Fregonesi
Natallie Reikdal Cervieri
Nayana Guaraná
Neuber Luiz Iglesias da Silva
Núbia Resende de Oliveira
Pâmella Alves dos Santos
Patricia Borges Coutinho da Silva
Patricia Mercier Marcheto
Paula Samogin Campioni
Paula Satie Hashimoto
Paulo Anizio Medeiros Souza
Paulo dos Santos Silva
Pedro Augusto Nunes Ferreira
Pedro Henrique Sales Cavalcante
Pedro Ladeia Costa
Pedro Menezes Vilarinhos
Phillip Félix de Oliveira Souza
Poliana Gomes Orlandi
Priscila Karen Ribeiro Soares
Priscila Rodrigues Gomes
Rafael Rodigheri Alves da Silva
Rafael William Garcia De Marque
Rafaela Campos de Souza
Rafaela Ramalhete Ferraz
Raissa Giovanna K. Rizetto Lopes
Raissa Rosa da Silva
Raphael Alberti N. de Oliveira
Raphael Amancio Lacerda e Sá

Rayana Diogo de Vasconcelos
Rayssa Pereira do N. Mendes
Rebeca Alves Felix
Renata Mesquita Cidade
Ricardo Lemos Lima
Rita de Cássia Silva Faustino
Rodolfo Alves dos Santos
Rodolfo Costa dos Santos
Rodrigo Valente Braz
Sara Daniel Ribeiro
Sofia Fernandes de Oliveira
Sofia Homem de Mello Faria
Suelem Martini Assmann
Sumaia Almeida Ramos
Tamires Prado Souza
Tatiana Soares de Carvalho
Tatiele Camargo da Silva
Thainá Chagas de Melo
Thainá da Rosa Kedzierski
Thais Cristina Machado dos Reis
Theodora Panitsa Beluzzi
Thereza Christina de Lima Melo
Thiago Figueiredo Barros
Thiago Pereira Alves Junqueira
Thomas Gustavo Silva da Cunha
Thomaz de Moraes Albuquerque
Tiê Menezes Oliveira
Valdecy Rodrigo do Nascimento
Vanessa Pereira Terra
Vânia de Oliveira Alves
Varnuz Costa Junior
Vera Aparecida Camargo Rorato
Veruska Alves Nogueira
Vinicius de Oliveira Lima
Vitor Gustavo Pereira
Vitória Slompo de Oliveira
Viviane Tebaldi Moras
Vivianne Klissia Oliveira Rocha
Wagner Manoel Junior
Welington Fagundes Busulo
Wellington Moreira Lopes
Wesley Silva da Rosa
William Bradley
William de Souza L. Nascimento
Yane Campolina Cachuite Mota
Yule Anni Dourado Martarello
Yuri Chaya Piraccini
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Relatório de atividades

                cap. 1        cap. 2             cap. 3                 cap. 4         cap. 5    
        

Caso queira fazer uma parceria, 
acesse a aba “seja parceiro” de nosso 

site ou escreva para nós pelo o e-mail: 
parcerias@ensinabrasil.org

Doe para o Ensina Brasil clicando   aqui 

ou através de nossa chave PIX

CNPJ: 12.202.674/0001-58

https://www.ensinabrasil.org.br/sejaparceiro
http://parcerias@ensinabrasil.org
https://www.ensinabrasil.org.br/doacoes


ensinabrasil.org.br

contato@ensinabrasil.org.br

http://ensinabrasil.org.br
mailto:contato%40ensinabrasil.org.br?subject=
https://www.ensinabrasil.org/
https://www.facebook.com/ensinabrasil16/
https://www.instagram.com/ensinabrasil/
https://www.linkedin.com/company/ensina-brasil/?originalSubdomain=pt
https://www.youtube.com/channel/UC5n1xHSvpkUy1dd2dNc33jQ

