
1

Relatório 
de Atividades
1º semestre de 2020



2



3

MENSAGEM DA FUNDADORA..................4

MISSÃO E VALORES.....................................5

QUEM SOMOS...............................................6

INFRAESTRUTURA.......................................7

NOSSO JEITO DE FAZER.............................9

AÇÕES SOCIAIS: Março a Junho.............24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS........ 28

PARCERIAS................................................31

PREMIAÇÕES..............................................33

TÍTULOS E REGISTROS.............................34

TRANSPARÊNCIA.......................................35

ÍNDICE



4

MENSAGEM DA FUNDADORA

Boa leitura! 
Maria Antonia Civita

O primeiro semestre de 2020 foi marcado pelo acontecimento que se 
tornou o maior desafio do nosso tempo e o Instituto Verdescola, que 
há 15 anos transforma vidas pela educação, precisou se reinventar 
e propor novas formas de educar e se conectar aos nossos alunos.  

Desde o início da pandemia temos passado por um intenso processo de 
experimentação de novas práticas para trazer metodologias inovadoras 
que possam alcançar a todos e continuar levando aos nossos alunos 
educação de qualidade e focada no desenvolvimento da autonomia.  

Este Relatório apresenta as nossas principais realizações e iniciativas de 
janeiro a junho de 2020 e destaca a atuação social do Verdescola em resposta 
à crise causada pelo novo coronavírus nas comunidades onde atuamos.  

Para além da readequação da proposta pedagógica, que garantiu o atendimento 
dos nossos alunos à distância, promovemos ações sociais com o apoio de 
parceiros que impactaram mais de 24 mil pessoas e apoiaram milhares de 
famílias de comunidades da Costa Sul de São Sebastião, Litoral Norte Paulista.  

Inúmeros desafios ainda nos esperam ao longo deste ano e em 2021. Serão 
necessárias adequações na estrutura física da nossa sede para atender nossos 
alunos com segurança e precisaremos ampliar a nossa atuação na área psicossocial. 
Diante das mudanças profundas no modelo de educação e nas formas de relações, 
será fundamental prestar apoio emocional às nossas crianças, adolescentes 
e jovens, para ajudá-los a restaurar os vínculos e a superar este momento.   

Nós, do Verdescola, em nome de todos os alunos e pessoas beneficiadas pelas ações 
aqui demonstradas agradecemos a cada doador, parceiro e amigo pelos gestos 
solidários e indispensáveis para a manutenção das nossas atividades. Quando tudo 
isso passar, teremos imenso prazer em recebê-los na nossa instituição.
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VALORES
Comprometimento  
Conhecimento
Qualidade
Respeito 
Transparência

MISSÃO
Educar e formar pessoas para que tenham 
autonomia para a vida.
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1°SEMESTRE
DE 2020

QUEM SOMOS

1.100
ALUNOS 

Fundado em 2005 com a missão de educar e formar pessoas para 
que tenham autonomia para a vida, o Instituto Verdescola é uma 
organização não governamental, sem fins lucrativos que atua para 
a transformação social de crianças e jovens da Vila Sahy, Costa Sul 
de São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São Paulo.

Todas as atividades oferecidas pelo Verdescola estão articuladas 
com a rede pública municipal e estadual de ensino e alinhadas com 
as políticas públicas de educação, meio ambiente, assistência social 
e saúde do município. 

Organizados em dois eixos principais, com aulas de reforço escolar e 
cursos de qualificação profissional e educação continuada, o Instituto 
Verdescola atende diariamente 1.100 crianças, adolescentes e 
jovens, entre 4 e 21 anos de idade, de comunidades do entorno da 
Vila Sahy, onde está localizada a sede da instituição.  

Uma das principais titularidades obtidas pelo Verdescola é o CEBAS 
– Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e por 
dois anos seguidos, 2018 e 2019, foi reconhecido pelo prêmio 100 
Melhores Ongs (Prêmio Instituto Doar e Rede Filantropia).

Crianças, adolescentes, jovens e famílias dos alunos e moradores 
de comunidades da Costa Sul de São Sebastião, SP, em situação de 
vulnerabilidade social.

PÚBLICO ATENDIDO

*As fotos apresentadas neste Relatório com alunos e professores sem máscaras 
foram tiradas antes da pandemia. Desde 17 de março de 2020, as atividades 
presenciais estão suspensas no Verdescola.
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INFRAESTRUTURA

9.100 m²
de terreno

4.100 m²
de área
construída

Salas de Aula
•14 salas de aula
• 6 salas exclusivas para o ETIM
• 2 salas exclusivas para a Educação Infantil
• 4 salas de aula EMEI Sonho de Criança
• 1 sala de robótica
• 1 sala de artes
• 1 sala de vídeo
• 1 sala de música
• 1 sala de Educação Ambiental

Laboratórios
• 2 laboratórios de Informática
• 1 laboratório de Química e Física
• 1 laboratório de Audiovisual

7
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Ginásio poliesportivo 
• 1000 m² de área coberta
• Capacidade para 360 pessoas
• 2 vestiários 

Ambientes pedagógicos de apoio
• Biblioteca
• Refeitório
• Parquinho infantil
• Espaço de convivência
• Horta e Agrofloresta
• Cozinha experimental

Assistência e administração
• Sala de Serviço Social
• Sala de reuniões
• 9 ambientes de gestão
• 8 banheiros

*Com a pandemia de coronavírus, o Instituto Verdescola ampliou o atendimento para 11 comunidades da região

Boracéia

Barra do Una

Juquehy
Vila Sahy

Baleia Maresias

Cambury

Boiçucanga
Praia Preta

Barra do Sahy Baleia Verde

-Instituto Verdescola

ÁREA DE ABRANGÊNCIA*
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NOSSO JEITO DE FAZER
As ações pedagógicas do Instituto Verdescola estão organizadas em dois eixos 
principais: Núcleo Socioeducativo e Gerando Amanhã, oferecidas para crianças, 
adolescentes e jovens de 4 a 21 anos. 

As atividades ocorrem no contraturno escolar com o método da Cogna Educação, 
que utiliza o Sistema Maxi de Ensino para alunos de 4 a 7 anos; Acerta Brasil, de 7 
a 17 anos; Red Balloon, para crianças de 4 a 10 anos e Plataforma Plurall, do Anglo 
Vestibulares para alunos a partir de 17 anos.

As aulas possuem uma abordagem multidisciplinar que contribuem para o 
desenvolvimento dos alunos de forma integral. Os beneficiários dos projetos recebem 
duas refeições diárias e passam por acompanhamento psicossocial.

Programa multidisciplinar focado no 
desenvolvimento integral de alunos de 
4 a 14 anos. 

• Educação Infantil 

• Reforço escolar para alunos do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais 

• Educação ambiental 

• Cultura (dança, arte, fotografia, 
audiovisual, música, teatro)

• Esporte em parceria com o SESI

• Inglês em parceria com a Red Balloon 

• Robótica em parceria com o SESI

• Informática 

• Educação socioemocional - Líder em 
Mim (Cogna Educação)

Cursos de qualificação profissional e 
preparatório para o vestibular para 
adolescentes e jovens de 15 a 21 anos.

• Qualificação profissional e educação
   continuada

• Oficinas e cursos profissionalizantes em  
 parceria com Centro Paula Souza, SENAC,  
 SESI e Instituto Capim Santo

• EJA  em parceria com o SESI

• ETIM (Ensino Técnico Integrado  ao Médio) 
em parceria com o Centro Paula Souza

•Curso preparatório para o ENEM em 
parceria com o Anglo Vestibulares

NÚCLEO 
SOCIOEDUCATIVO GERANDO AMANHÃ 

9



10

NÚCLEO
SOCIOEDUCATIVO
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Por meio de jogos e brincadeiras os alunos desenvolvem a capacidade cognitiva, 
motora e as habilidades emocionais. O Sistema Maxi de Ensino, da  Cogna Educação, é 
utilizado para as aulas de letramento, matemática, artes, esportes, educação ambiental 
e educação socioemocional. Em inglês, com a metodologia Red Balloon, as crianças 
aprendem brincando. 

161 
alunos

347 
horas de 
atividades

NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

87 
horas/aula 
presenciais 

260
horas/aula 
à distância

88% de cobertura EaD¹

87% retirada de material impresso

70% devolução das atividades impressas²

91% média de aproveitamento dos alunos³ 

700 alunos

VERDESCOLA À DISTÂNCIA
Com a pandemia, o conteúdo escolar passou 
a ser enviado por WhatsApp ou impresso 
para a retirada das famílias no Instituto.

As atividades envolvem jogos, brincadeiras 
e muito desenho e pintura. Entre as aulas 
favoritas dos alunos está a de Artes 
que permite aos pequenos exercitar a 
criatividade e melhorar a percepção visual.

“É bom por que dá continuidade 
na rotina escolar dela, ela 
continua com o aprendizado. 
Todos os dias ela segue as 
atividades, começa com a EMEI 
e na parte da tarde ela segue 
com o Verdescola”
Adalgisa Alves – mãe de aluna

¹ Taxa de cobertura é a porcentagem de alunos expostos ao material pedagógico 
² Taxa de devolução de kits impressos é a porcentagem de alunos em relação à média de matriculados 
   que entregam seus kits preenchidos 
³ Taxa de aproveitamento é a porcentagem de respostas corretas verificadas no material impresso ou virtual
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O foco do trabalho pedagógico para esta faixa etária está no reforço escolar em 
português e matemática. As aulas são alinhadas com o currículo escolar da rede 
municipal de educação de São Sebastião e possuem como base metodológica o 
material didático do Acerta Brasil, da Cogna Educação. 

Os alunos também participam de aulas de esportes, artes, meio ambiente, educação 
socioemocional e inglês. 

314 
alunos

172
horas de
atividades

68
horas/aula 
presenciais 

104
horas/aula 
à distância 

“As aulas de inglês são boas 
porque eles ensinam a pronúncia, 
eles ensinam brincando. E nossos 
professores estão sempre online 
para ajudar a tirar as dúvidas que a 
gente tem”.
Aluna do Instituto Verdescola

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

VERDESCOLA À DISTÂNCIA
Todas as aulas do Fundamental Anos Iniciais 
passaram a ser oferecidas na modalidade à 
distância. Nas aulas de inglês, a parceira Red 
Balloon, disponibiliza atividades em vídeo e 
impressas.

Para facilitar a mediação das famílias junto aos 
alunos, os educadores de inglês do Verdescola 
contribuem com traduções e comentários nos 
vídeos.

80% de cobertura EaD¹ 

85% retirada de material impresso

64% devolução das atividades impressas²

73% média de aproveitamento dos alunos³ 

¹ Taxa de cobertura é a porcentagem de alunos expostos ao material pedagógico 
² Taxa de devolução de kits impressos é a porcentagem de alunos em relação à média de matriculados 
   que entregam seus kits preenchidos 
³ Taxa de aproveitamento é a porcentagem de respostas corretas verificadas no material impresso ou virtual
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
O reforço escolar em português e matemática também 
é o foco para os alunos dessas turmas. No Fundamental 
Anos Finais, o conteúdo trabalhado também é orientado 
pelo currículo escolar da rede municipal de educação de 
São Sebastião e apoiado no material didático do Acerta 
Brasil. Oficinas de esportes, robótica, artes, educação 
socioemocional e meio ambiente também fazem parte da 
formação dos alunos.

214 
alunos

168
horas de
atividades

67
horas/aula 
presenciais 

101
horas/aula 
à distância 

VERDESCOLA À DISTÂNCIA
Mesmo na quarentena, nem as aulas 
de Robótica ficaram de fora! Sem a 
possibilidade de utilizar os equipamentos 
da sala de Robótica, os alunos estudaram 
as ideias fundantes da matéria e as 
contribuições para a vida humana e o 
desenvolvimento da tecnologia. 

82% de cobertura EaD¹ 54% devolução das atividades impressas²

74% retirada de material impresso 64% média de aproveitamento dos alunos ³ 

¹ Taxa de cobertura é a porcentagem de alunos expostos ao material pedagógico 
² Taxa de devolução de kits impressos é a porcentagem de alunos em relação à média de matriculados 
   que entregam seus kits preenchidos 
³ Taxa de aproveitamento é a porcentagem de respostas corretas verificadas no material impresso ou virtual
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APOIO PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO

Diante dos desdobramentos causados pela pandemia e em atendimento às 
recomendações do Governo do Estado de São Paulo, todas as atividades presenciais 
do Instituto Verdescola foram suspensas em 17 de março de 2020. 

Para garantir a continuidade das ações previstas e apoiar os alunos com dúvidas, o 
planejamento pedagógico foi reestruturado e o atendimento aos alunos passou a 
ocorrer à distância, com atendimentos pedagógicos diários realizados em três formatos:
• Individual presencial
• Individual à distância (telefonema ou videochamada)
• Coletivo à distância

Para auxiliar os alunos com dificuldades 
no acesso ao material didático virtual, 
o Instituto Verdescola passou a 
disponibilizar, a partir de maio, kits 
impressos com o conteúdo e atividades 
para a retirada dos alunos na sede 
da instituição. A base das atividades 
elaboradas é o material do Sistema 
Maxi de Ensino para a Educação 
Infantil, do Acerta Brasil para o Ensino 
Fundamental e da Red Balloon para as 
aulas de inglês.

As atividades à distância são monitoradas diariamente e os kits impressos devolvidos 
são avaliados pelos educadores e se desdobram em orientações e ajustes do conteúdo 
para garantir o suporte adequado às famílias e alunos. 

14

Os atendimentos pedagógicos presenciais são individuais e seguem todas 
as recomendações de distanciamento exigidas pelos órgãos de saúde e 
autoridades sanitárias.  

Alunos durante atendimento presencial
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ESCOLA PARCEIRA DO VERDESCOLA
SUPERA NOTA PROJETADA NO IDEB 2019
A Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus, parceira do Verdescola, 
localizada na Barra do Sahy, apresentou melhora significativa no IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica). A escola passou de 4,6  em 2007 
para 6,6 em 2019 superando a meta estipulada pelo INEP para a escola e 
apresentando a melhor nota entre as escolas municipais da Costa Sul de 
São Sebastião. Aproximadamente 80% dos alunos da escola frequentam as 
atividades de contraturno do Verdescola.

IDEB 2019

6,6
ÍNDICE 

ALCANÇADO
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GERANDO AMANHÃ
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GERANDO AMANHÃ
390 alunos

O Núcleo Gerando Amanhã tem foco na 
formação e qualificação profissional de 
adolescentes e jovens de 15 a 21 anos 
de idade. 

É oferecido ainda o Cursinho Preparatório 
para o Vestibular e Enem, em parceria com 
o Anglo Vestibulares e o EJA (Educação 
de Jovens e Adultos), em parceria com o 
SESI, para alunos que não tiveram acesso 
ao estudo na idade regular.

• ETEC (Escola Técnica Estadual)

• ETIM (Ensino Médio Integrado ao Técnico) oferecido pelo 
Centro Paula Souza em período integral

• Via Rápida, carretas móveis em parceria com o Centro 
Paula Souza que oferecem cursos de qualificação 
profissional

• Instituto Capim Santo

• SENAC

• SESI

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Oficinas e cursos de qualificação profissional em 
parceria com as instituições de ensino referenciadas.

Curso de Costura na 
Carreta Via Rápida, 2019
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Curso de Gastronomia, Instituto Capim Santo  Curso de Elétrica na carreta, SENAI
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CURSINHO PREPARATÓRIO 
PARA O ENEM

O Verdescola oferece curso preparatório para 
alunos que irão participar do Enem e exame 
vestibular.

A partir de agosto, o Curso Preparatório para 
o Enem 2020 será realizado na modalidade 
à distância. As aulas ocorrerão por meio da 
Plataforma Plurall - Anglo Vestibulares. O 
curso acontecerá de agosto a novembro e terá 
as disciplinas de matemática, língua portuguesa 
e biologia.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA)

Alfabetização e reforço escolar para os 
alunos do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, em parceria com o SESI. Os 25 
alunos matriculados estão divididos entre 
a Fase 1 e Fase 2. 

Desde junho, o conteúdo pedagógico 
está sendo enviado por Whatsapp ou 
disponibilizado na versão impressa para a 
retirada na sede do Verdescola. O material 
enviado tem orientações em áudio 
para auxiliar na leitura e realização das 
atividades. 

Alunos do Preparatório de 2019

Alunos do EJA de 2019
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O Instituto Verdescola oferece ainda projetos e iniciativas que trabalham o 
desenvolvimento integral e multidisciplinar dos alunos. 

Foto tirada por aluno do curso

CURSO ONLINE DE FOTOGRAFIA
Oferecido por 10 anos de forma presencial, o curso  
passou por uma readequação para atender os alunos 
à distância no primeiro semestre. Foram realizadas 
duas turmas do Curso Online de Fotografia com Celular, 
atendendo um total de 30 participantes

As aulas são divididas entre teóricas e práticas, e os 
participantes são orientados pelo fotógrafo Martin 
Gurfein, ex-diretor de fotografia da revista Caras. 

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

CULTURA

Aula à distância do curso de Fotografia com celular
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FAZER TEATRAL
Projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura 
que oferece oficinas de artes cênicas, fotografia e 
audiovisual para alunos de 4 a 21 anos.

ESPORTE

VERDESPORTE
Projeto viabilizado pela Lei de Incentivo ao 
Esporte que oferece oficinas de recreação, vôlei, 
futebol, basquete e handball para crianças de 4 
a 21 anos. 

VIVAVÔLEI
Parceria com o Banco do Brasil desde 2018, 
o projeto trabalha os fundamentos do vôlei 
com crianças de adolescentes de 7 a 14 anos.

Atividades realizadas antes da pandemia

Alunos praticam em casa os fundamentos do 
toque e da manchete
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MEIO AMBIENTE 

HORTA E MINHOCÁRIO
Projeto de educação ambiental que 
incorpora práticas sustentáveis no 
cotidiano dos alunos e a consciência  sobre o 
descarte e reaproveitamento de alimentos.  
Os alunos do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais são responsáveis pela coleta dos 
resíduos orgânicos que são destinados 
para compostagem e reaproveitados na 
horta ou descarte.

SEMANA VIRTUAL DO 
MEIO AMBIENTE
Mesmo com as atividades presenciais 
suspensas, o Verdescola comemorou o Dia 
Mundial do Meio Ambiente com a tradicional 
semana de atividades de conscientização 
ambiental. Para 2020, o tema escolhido foi a 
Biodiversidade com um olhar especial para a 
Mata Atlântica e a importância da conservação 
dos recursos naturais de São Sebastião.

Todas as atividades foram oferecidas à distância e divulgadas nas redes sociais. Os 
alunos receberam vídeos e podcasts com contos sobre a Mata Atlântica, participaram 
de exposições online, de uma videoaula diretamente da APA Baleia-Sahy e de 
concursos de desenho e redação.

22
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O replanejamento pedagógico também contemplou novas estratégias de formação 
continuada dos educadores por meio da realização de cursos nas plataformas da 
Somos Educação.  

O parceiro Cogna Educação ofereceu 15 opções de cursos online para a formação 
de educadores, totalizando 450 horas de formação continuada e 38 participações. 

FORMAÇÃO CONTINUADA

Capacitação de educadores, março 2020
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AÇÕES SOCIAIS
março a junho
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AÇÕES SOCIAIS - MARÇO A JUNHO

INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
Dr. Felipe Rossi, pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein, 
gravou um vídeo explicativo sobre o coronavírus, suas 
consequências para a saúde e dicas de prevenção da doença. 
O vídeo foi enviado aos pais de alunos e divulgado nas redes 
sociais do Verdescola.

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
A equipe do Verdescola realizou 114 atendimentos para 
ajudar moradores na atualização de dados e cadastramento 
para a solicitação do auxílio emergencial do Governo Federal. 
A ação ocorreu na sede do Instituto.  

CESTAS BÁSICAS
Com o início da quarentena, os alunos deixaram de fazer 
as refeições no Verdescola e na escola pública. Para auxiliar 
as famílias, foram distribuídas 6 mil cestas básicas em 11 
comunidades do entorno impactando cerca de 24 mil pessoas. 
A União SP foi uma das principais parceiras nesta ação.

Em resposta à crise causada pela pandemia, o Instituto Verdescola estruturou ações 
emergenciais durante o 1º semestre de 2020 para oferecer assistência às famílias de 
São Sebastião. As ações foram elaboradas a partir de um diagnóstico social realizado 
pelos psicólogos e assistentes sociais do Verdescola que identificaram e mapearam 
as principais necessidades das famílias.

Esta mobilização articulada pelo Instituto Verdescola contou com o apoio de mais de 
180 parceiros do setor privado e sociedade civil e beneficiou cerca de 24 mil pessoas.  

As doações estão sendo distribuídas para famílias dos alunos e comunidades em 
situação de vulnerabilidade.

Dr. Felipe Rossi, do Hospital 
Albert Einstein

Mãe de aluna retira cesta básica

Moradora da Vila Sahy 
durante atendimento
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CESTA ORGÂNICA
Em parceria com ICC – Instituto Conservação Costeira, 400 
famílias da Vila Sahy foram beneficiadas com a doação de 
cestas de legumes, hortaliças e frutas orgânicas adquiridas 
de produtores de Mogi das Cruzes. 

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1
Entre março e maio, as salas do Instituto Verdescola foram 
disponibilizadas para a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe, realizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde de São Sebastião. Foram aplicadas 715 doses da 
vacina.

ÁLCOOL EM GEL
A Unicef Brasil em parceria com a Nivea realizou a doação 
de 5 mil frascos de álcool em gel para distribuição entre as 
famílias de alunos e população geral.

Aluna do 3°ano recebe 
álcool em gel

Morador da Vila Sahy 
recebe vacina no Verdescola

OVOS DE PÁSCOA 
A empresa Cacau Show doou 2 mil ovos de chocolate 
distribuídos para as crianças que participam dos projetos 
do Verdescola e moradores do entorno.

Aluno da 1ª Etapa - Educação Infantil 
recebe ovo de Páscoa
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PROJETO PRATO FEITO

De 22 de abril a 31 de julho foram distribuídas 
5.900 marmitas para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. A ação, realizada por 
Natalia Choo, 15 anos, moradora da Baleia, 
contou com  a parceria do Verdescola e o apoio 
de três restaurantes de Juquehy.

MÁSCARAS EM TECIDO

Voluntários confeccionaram 2.000 máscaras e o 
Verdescola recebeu a doação de outras 20.000. 
As máscaras estão sendo distribuídas para os 
moradores da Vila Sahy.

LIVE SOLIDÁRIA

Em maio, a dupla sertaneja Mateus e Cristiano realizou 
uma live para arrecadar doações para o Verdescola. O 
evento captou R$ 55.300, 20.000 máscaras e 500 kg de 
feijoada em lata.

APOIO À ESCOLA MUNICIPAL NAIR RIBEIRO

O Instituto Verdescola realizou em julho uma ação com a Escola 
Municipal Nair Ribeiro, de Juquehy, para apoiar na elaboração 
e impressão do material didático dos alunos. No total, foram 
preparados 520 kits para estudantes do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais e 670 kits para o Ensino Fundamental Anos Finais.
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Para o Instituto Verdescola a transparência é o pilar que orienta as relações com 
nossos parceiros, mantenedores e doadores. 

Tendo em vista a sustentabilidade financeira da Instituição, os recursos utilizados 
para a manutenção das atividades oferecidas aos beneficiários são provenientes 
de diferentes fontes de recursos. E os investimentos realizados estão alinhados ao 
nosso Planejamento Estratégico.

As demonstrações financeiras são auditadas pela Ernest & Young e divulgadas 
anualmente. Por se tratar de um Relatório de Atividades do 1º semestre de 2020, a 
Carta de Auditoria que acompanha este documento refere-se ao exercício 2019 (as 
demonstrações financeiras completas podem ser verificadas no site da instituição).

ORIGEM DOS RECURSOS*

RECURSO TOTAL    R$ 5.128.435

*Valores provisionados para o ano de 2020
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS*

VALOR TOTAL DAS DESPESAS*   R$ 2.661.715

*Custos e despesas até 30 de junho de 2020
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PARCEIROS

Parceiros Institucionais

 

Parceria

Patrocinadores

Amigos do Verdescola

Parceiros Educacionais

ASSOCIADOSADVOGADOS

Lazer Temático
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APOIE O INSTITUTO VERDESCOLA

Adote um aluno
Seja um AMIGO VERDESCOLA

Cota ouro: R$ 750 mensal
Cota prata: R$ 375 mensal 
Cota bronze: R$ 280 mensal 

Envie o comprovante do depósito e os dados* 
do doador para o e-mail contato@verdescola.org.br,  
para que a equipe do Verdescola providencie o recibo 
junto ao CMDCA. 
*dados do doador (razão social do doador, CNPJ/CPF, endereço, 
contato, telefone e e-mail)

CNPJ: 21.197.621/0001-87 
104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Agência: 1357 
Conta Corrente: 006000056-0

Lei incentivada - FUMCAD - CAC 001-18

Para doações por depósito 
ou transferência bancária

Banco Itaú (341)
Agência: 8499
Conta Corrente: 28344-1
CNPJ: 07.707.869/0001-100

Para outras formas de doação acesse:
verdescola.org.br/como-apoiar/
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PREMIAÇÕES 

Certificado Programa de Excelência Ambev VOA 2019

100 Melhores Ongs 2019
Prêmio Instituto Doar, Rede Filantropia e Agência o Mundo que Queremos

100 Melhores Ongs 2018
Prêmio Instituto Doar e Rede Filantropia

1° lugar em robótica 
Olímpiada Brasileira do Saber 2016 – Escola Naval Angra dos Reis

1º e 2º lugares na competição de robôs 
Prêmio Bsides Latam 2016
 
1º lugar – Prêmio Aplicativo de Saúde na Adolescência 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 2015 

Premiação Itaú Unicef
Semifinalista 2013-2015
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TÍTULOS E REGISTROS

CEBAS 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (MDS – Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome) – Portaria N° 123 DE 07/06/2018 – 
validade de 01/04/2018 a 31/03/2021

CRCE
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – n° 0477/2013

Certificado Estadual de Reconhecimento de Entidade 
Promotora dos Direitos Humanos 
 nº 2052/2019

CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social – São Sebastião/SP nº 016/2011

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente  São Sebastião/SP nº 002/2016

ITCMD
Declaração de Reconhecimento de Imunidade do Imposto sobre Transmissão “causa 
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direito – n° 12541 – 21562323/2017, valida-
de 09/10/2017 a 08/10/2021

SEDS
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – nº 7454/2010

Utilidade Pública Estadual 
Lei Nº 17.180/2019

Utilidade Pública Municipal 
São Sebastião/SP – Lei 2.049/2010
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CARTA DE AUDITORIA
Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações financeiras

Aos
Diretores e Administradores do
Instituto Verdescola
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações 
financeiras da Instituto Verdescola 
(“Entidade”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações 
do superávit (déficit), das mutações 
do patrimônio social e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Instituto Verdescola em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas 
e médias empresas – NBC TG 1000 (R1) 
e às entidades sem finalidades de lucros 
(ITG 2002 (R1)).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de 

TRANSPARÊNCIA
acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em 
relação à Entidade de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Responsabilidade da Administração 
sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Ent idade é 
responsável pela elaboração e adequada 
apresentação destas demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas – NBC TG 
1000 (R1) e às entidades sem finalidades 
de lucros (ITG 2002 (R1)), e pelos controles 
internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações 

financeiras, a Administração é responsável 
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pela avaliação da capacidade da Entidade 
continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar 
a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das 
operações.

Os responsáveis pela governança 
da  Ent idade  são  aque les  com 
responsabil idade pela supervisão 
do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações 
financeiras

Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações 

financeiras.

Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:

•  Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos deauditoria 
em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditor ia 
apropriada esuficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevanteresultante de 
fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato 
deburlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

•  Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmosopinião 
sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativascontábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, da base contábil de 
continuidadeoperacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe uma incerteza relevante emrelação 
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a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à 
capacidadede continuidade operacional 
da Entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemoschamar 
atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até adata 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade 
a não maisse manterem em continuidade 
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusiveas divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e oseventos 
de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de maio de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Cezar Augusto Ansoain de Freitas
Contador CRC-1SP234620/O-4
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Presidente do Conselho
Antonia Brandão Teixeira

Fundadora
Maria Antonia Civita

Conselho de Administração
Antonio Castilho
Bruno Laskowsky
Geyze Marchesi Diniz
Laura Westin Nobre
Mário Ghio Jr
Sônia Hess
Roberto Civita (in memoriam)

Conselho Fiscal
Eduardo Brandão Teixeira
Eduardo Ramos Canonico
Marcos Augusto de Moraes

Conselho Consultivo
Carol Queiroz
Claudia Vidigal
Daniel Ribeiro
Eduardo Nobre
Fernanda Portieri
Grace Cury
Gal Barradas
Isabel Abucham
José Eduardo Laloni
Jorge Pinheiro Machado
Luciano Prado
Patrice Etlin
Regina Opice

Gestão
Silvia Dias
Diretora Geral
Mônica Ulson Brandão Teixeira
Diretora Pedagógica
Leila da Silva
Gerente Admin/Fin.
Ana Paula Oliveira
Coordenadora Admin/Fin.

Fique por dentro de 
tudo o que acontece
no Instituto Verdescola!

Acesse o site verdescola.org.br e 
nossas redes sociais para curtir e 
compartilhar o nosso conteúdo

Youtube Instagram Facebook
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Verdescola na Vila Sahy
Rua Marginal, 44 - Vila Sahy
São Sebastião - SP
CEP: 11.622-150
Tel. (12) 3863-7130

Filial Administrativa
Rua Tabapuã, 474 - Conj. 57
São Paulo - SP
CEP: 04.533-001
Tel. (11) 3038-4300


