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NÚCLEO
SOCIOEDUCATIVO

Educação Infantil 

157

126

89%

85%

70%

87%

679
MATRICULADOS

No último trimestre de 2020 foram realizadas atividades de letramento, matemática, 
educação ambiental, esporte, artes e educação socioemocional, com a metodologia 
do Sistema Maxi de Ensino, e de inglês, com a metodologia Red Balloon, ambas da 
COGNA Educação. Quinzenalmente, foram disponibilizadas atividades impressas, 
que também eram enviadas diariamente via WhatsApp para as famílias.  

>> estudantes1

>> horas de atividades à distância
      para cada estudante

>> de cobertura EaD2

>> retirada de material impresso3

>> devolução das atividades impressas4

>> média de aproveitamento dos alunos5

A parceria estabelecida 
com as famílias foi 
fundamental  para 
a m e d i a ç ã o  d a s 
atividades à distância. 

1 Média do trimestre 
2 Taxa média de cobertura EAD é a média das porcentagens de estudantes expostos ao material pedagógico no trimestre.
3  Média de outubro e novembro. Em dezembro as atividades (lúdicas e com temática natalina) foram facultativas.
4 Taxa de devolução de kits impressos é a média de estudantes que entregam seus kits preenchidos em relação à média de ma-
triculados. Média de outubro e novembro.
5 Taxa de aproveitamento é a porcentagem média de respostas corretas verificadas no material impresso ou virtual. Média de 
outubro e novembro. Em dezembro os kits não foram corrigidos, uma vez que eram compostos por atividades natalinas.
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Ensino Fundamental - Anos Iniciais

317

75

90%

88%

91%

79%

Os estudantes realizaram atividades de matemática e língua portuguesa com base no 
material do Acerta Brasil e de inglês, para alunos do 1º ao 4º ano, com a metodologia 
Red Balloon, ambos da COGNA Educação. Atividades de arte, esporte, educação 
ambiental e educação socioemocional foram desenvolvidas com base em materiais 
elaborados pelos educadores do Instituto Verdescola.

>> estudantes6

>> horas de atividades à distância
      para cada estudante

>> de cobertura EaD7

>> retirada de material impresso8

>> devolução das atividades impressas9

>> média de aproveitamento dos alunos10

Os temas geradores no 
período foram os 30 
anos do ECA (Estatuto 
d a  C r i a n ç a  e  d o 
Adolescente), eleições 
municipais e Natal. 

6 Média do trimestre 
7 Taxa média de cobertura EAD é a média das porcentagens de estudantes expostos ao material pedagógico no trimestre.
8  Média de outubro e novembro. Em dezembro as atividades (lúdicas e com temática natalina) foram facultativas.
9 Taxa de devolução de kits impressos é a média de estudantes que entregam seus kits preenchidos em relação à média de ma-
triculados. Média de outubro e novembro.
10 Taxa de aproveitamento é a porcentagem média de respostas corretas verificadas no material impresso ou virtual. Média de 
outubro e novembro. Em dezembro os kits não foram corrigidos, uma vez que eram compostos por atividades natalinas.
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Ensino Fundamental - Anos Finais

205

92

95%

81%

69%

67%

Também com base na metodologia da coleção Acerta Brasil, da COGNA Educação, 
foram trabalhadas as questões de matemática e de língua portuguesa atreladas 
aos temas geradores. Atividades de artes, esporte, educação ambiental, educação 
socioemocional e robótica foram desenvolvidas com base em materiais elaborados 
pelos educadores do Instituto Verdescola.

>> estudantes11

>> horas de atividades à distância para 
      cada estudante

>> de cobertura EaD12

>> retirada de material impresso13

>> devolução das atividades impressas14

>> média de aproveitamento dos alunos15

Em dezembro, para a finalização lúdica 
dos trabalhos, foi proposta uma gincana 
de aprendizagens, na qual os estudantes 
compartilharam conceitos aprendidos no ano 
e também fotos das atividades natalinas 
realizadas. 

11 Média do trimestre 
12 Taxa média de cobertura EAD é a média das porcentagens de estudantes expostos ao material pedagógico no trimestre.
13  Média de outubro e novembro. Em dezembro as atividades (lúdicas e com temática natalina) foram facultativas.
14 Taxa de devolução de kits impressos é a média de estudantes que entregam seus kits preenchidos em relação à média de ma-
triculados. Média de outubro e novembro.
15 Taxa de aproveitamento é a porcentagem média de respostas corretas verificadas no material impresso ou virtual. Média de 
outubro e novembro. Em dezembro os kits não foram corrigidos, uma vez que eram compostos por atividades natalinas.
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Apoio Pedagógico 
Individualizado

Esporte

O apoio pedagógico aos alunos teve continuidade com os atendimentos virtuais 
e, principalmente, com os atendimentos presenciais que, em função de alta 
procura, foi ampliado para que fosse possível atender um número maior de 
crianças. Cada educador passou a receber até quatro estudantes no mesmo 
horário, mas ainda de maneira individualizada e respeitando os protocolos de 
distanciamento. Confira na tabela abaixo o número de alunos atendidos e de 
atendimentos presenciais no último trimestre.

Mesmo durante a pandemia, a equipe do 
Instituto Verdescola sugeriu a realização 
de atividades esportivas aos alunos. 
Foram propostas atividades para que os 
alunos pudessem realizar em casa, mesmo 
que em espaço interno, mas também 
foram oferecidas oficinas presenciais 
no Verdescola para grupos de até seis 
estudantes, respeitando os protocolos de 
distanciamento vigentes.  

out nov dez

Nº de atendimentos presenciais* 333 1.418 471

Nº de alunos atendidos 
presencialmente 122 373 159

*o número de atendimentos é superior ao número de alunos atendidos por que em alguns casos um aluno é atendido mais de uma vez.
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Meio Ambiente
A Campanha Vila Limpa é uma ação 
socioambiental realizada pelo Instituto 
Verdescola, em parceria com a Petrobras, 
com apoio da AMOVILA (Associação 
Amigos da Vila Sahy) e do ICC (Instituto 
Conservação Costeira), que tem por 
objetivo realizar um trabalho contínuo de 
educação ambiental e conscientização dos 
alunos e da comunidade.  

A ação ocorreu em 19 de outubro e, em 
função da pandemia, foram organizados 
grupos de quatro pessoas,  para 
participarem da coleta de garrafas pet e  
pinturas na praça da Vila Sahy. 

Para o envolvimento dos educandos 
do Instituto de maneira segura foram 
realizadas oficinas práticas, com número 
restrito de alunos, de confecção de 
brinquedos, jogos e objetos.  
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AÇÕES ESPECIAIS

Semana da Criança

IX Soletrar Bom de Letra

As atividades da semana da criança 
aconteceram presencialmente entre os dias 
5 e 9 de outubro sob o tema dos “30 anos do 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)”. 
Pela necessidade de distanciamento social, 
as atividades foram planejadas para ocorrer 
durante toda a semana, em sistema de 
rodízio, para grupos de até seis crianças. 
Cerca de 250 alunos participaram das 
atividades. 

Durante o mês de outubro, foram realizadas as etapas 
classificatórias do IX SOLETRAR BOM DE LETRA, que 
nesta fase aconteceu à distância. E a final ocorreu no 
dia 27 de outubro no ginásio de esportes do Verdescola.   

No total, 140 alunos de sete Escolas Municipais 
da região participaram:  Edileuza Brasil, Camburi, 
Henrique Tavares de Jesus, Maria Virginia, Nair Ribeiro 
de Almeida, Antonio Luiz Monteiro e Sebastiana Costa 
Bittencourt.  

Os nove finalistas e suas escolas de origem receberam um livro e os vencedores 
de cada categoria foram premiados com: 
4º e 5º ano – 1 celular • 6º e 7º ano – 1 tablet • 8º e 9º ano – 1 notebook
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EXPOTEC – 4ª edição 

Verdefestival

A EXPOTEC é uma exposição promovida pela Prefeitura de São Sebastião para a 
apresentação dos trabalhos realizados pelas escolas municipais durante o ano. A 
Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus, principal parceira do Instituto, fez o 
convite para que os alunos do Verdescola participassem mais uma vez.

Neste ano, a EXPOTEC aconteceu de forma virtual e teve início no dia 14 de novembro. 
A exposição da EM Henrique Tavares foi intitulada de “Volta ao mundo em 7 tags” e 
os alunos do Verdescola apresentaram trabalhos sobre a Itália. 

Em 2020, o Verdefestival teve uma 
configuração diferente. Uma exposição dos 
trabalhos realizados no decorrer do ano foi 
montada pelos corredores da instituição 
para que os alunos e familiares pudessem 
apreciar durante a vinda ao Instituto para 
o Mutirão de Saúde, realizado de 30 de 
novembro a 4 de dezembro.  

10
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Mutirão da Saúde
O II Mutirão da Saúde - em parceria com o Hospital Albert Einstein - ocorreu entre 
os dias 30 de novembro a 4 de dezembro. Durante a semana, 620 alunos e irmãos 
de alunos receberam atendimento em diversas especialidades médicas. O Mutirão 
contou com a participação de 28 médicos e residentes do Hospital Albert Einstein, 
sendo: 21 pediatras, 2 dermatologistas, 2 ortopedistas, 2 endocrinologistas e
1 otorrinolaringologista.

A ação foi coordenada pelos médicos Dr. Eduardo Troster, Coordenador do Programa 
de Residência Médica de Medicina Intensiva Pediátrica do Hospital Albert Einstein, 
e Dr. Felipe Rossi, médico pediatra, e contou com a parceria da Secretaria de Saúde 
de São Sebastião. Para 2021, está prevista a ampliação do atendimento e das 
especialidades médicas, incluindo saúde bucal e saúde da mulher.
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Verdescola é uma das 
100 melhores ONGS 
do Brasil
Pelo 3º ano consecutivo, o Instituto Verdescola foi eleito como uma das 100 melhores 
ONGs do Brasil. 

A premiação tem como missão reconhecer e divulgar o trabalho das entidades que 
mais se destacaram ao longo do ano por suas boas práticas em quesitos como 
governança, transparência e comunicação. 

A iniciativa é uma realização do Instituto Doar em parceria com a agência de projetos 
socioambientais O Mundo Que Queremos e Programa VOA da AMBEV, com respaldo 
técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e apoio da Fundação Toyota do Brasil. 

12
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NOSSOS
RESULTADOS
EM 2020
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FORMAÇÃO CONTINUADA

125

17
encontros da equipe pedagógica

para planejamento das atividades

horas dedicadas ao planejamento 

44
encontros de formação continuada 

dos educadores

1 encontro da equipe pedagógica
para planejamento das atividades

a cada 3 semanas
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NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO

316

157
média de matrículas na 

Educação Infantil em 2020

média de matrículas no 
Fundamental - Anos Iniciais em 2020

210
média de matrículas no 

Fundamental Anos Finais em 2020

Média de  683  alunos matriculados 
divididos em: 
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1 Após o decreto de pandemia as aulas passaram de 50 minutos presenciais a ocorrer à distância com duração de 60 minutos.

Educação Infantil
7 disciplinas totalizando em média 
655 aulas1 e 611 horas de atividades 
disponibilizadas à cada aluno.

Fundamental I
8 disciplinas totalizando em média 410 
aulas1 e 396 horas de atividades
disponibilizadas à cada aluno.

Fundamental II
10 disciplinas totalizando em média 429 
aulas1  e 407 horas de atividades
disponibilizadas à cada aluno.

1. Letramento
2. Matemática
3. Esporte
4. Artes

1. Português
2. Matemática
3. Inglês
4. Artes

1. Português
2. Matemática
3. Artes
4. Esporte
5. Leitura

5. Meio Ambiente
6. Escola da Inteligência
7. Inglês

5. Esporte
6. Leitura
7. Escola da Inteligência
8. Meio Ambiente

6. Escola da Inteligência
7. Meio ambiente
8. Robótica
9. Química
10. Física
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GERANDO AMANHÃ

3 CURSOS TÉCNICOS
   
Técnico em Administração (ETEC) 
Técnico em Nutrição e Dietética (ETEC) 
Técnico em Comércio (SENAC) 

5 TURMAS DO ETIM 
   
Ensino Médio + Técnico em Eventos - 3º ano 
Ensino Médio + Técnico em Eventos - 2º ano 
Ensino Médio + Técnico em Eventos - 1º ano 
Ensino Médio + Técnico em Administração - 2º ano 
Ensino Médio + Técnico em Administração - 1º ano 

4 TURMAS DO CURSO DE FOTOGRAFIA
COM CELULAR - ONLINE  

1 CURSO PREPARATÓRIO PARA
O ENEM – ONLINE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

409
MATRICULADOS
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BENEFICIÁRIOS INDIRETOS

 Atividades extracurriculares e 
sociais em 2020

DOAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL
Público: direto e indireto
Nº de beneficiários: 400

DOAÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
Público: direto e indireto
Nº de beneficiários: 2.000

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1
Público: indireto



19

PROJETO PRATO FEITO 
Público: indireto
Nº de beneficiários: 5.900

DOAÇÃO DE CESTA ORGÂNICAS
Público: indireto
Nº de beneficiários: 400

CADASTRO AUXÍLIO EMERGENCIAL
DO GOVERNO FEDERAL

Público: indireto
Nº de beneficiários: 114

APOIO À ESCOLA MUNICIPAL 
NAIR RIBEIRO 

Público: indireto
Nº de beneficiários: 520
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MUTIRÃO DA CIDADANIA 
Público: indireto
Nº de beneficiários: 100

CAMPANHA VILA LIMPA
Público: direto e indireto

IX SOLETRAR BOM DE LETRA
Público: indireto

Nº de beneficiários: 140

EXPOTEC – 4ª EDIÇÃO 
Público: indireto
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DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS E PRODUTOS 
DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
Público: indireto
Nº de beneficiários: 24.000

MUTIRÃO DE SAÚDE E VERDEFESTIVAL
Público: direto e indireto
Nº de beneficiários: 620

MÁSCARAS EM TECIDO
Público: direto e indireto

Nº de beneficiários: 22.000

31.174
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS*

*Apenas beneficiários indiretos foram contabilizados
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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. A Carta de Auditoria que acompanha este documento refere-se ao 
exercício 2019 (as demonstrações financeiras completas podem ser verificadas no 
site da instituição).

APLICAÇÃO DOS RECURSOS*

VALOR TOTAL DAS DESPESAS* R$ 5.230.943

*Custos e despesas  acumulados até dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores expressos em R$ (reais)
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PARCEIROS

Parceiros Institucionais

 

Parceria

Patrocinadores

Amigos do Verdescola

Parceiros Educacionais

ASSOCIADOSADVOGADOS

Lazer Temático

www.bluebay.com.br
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APOIE O INSTITUTO VERDESCOLA
Adote um aluno
Seja um AMIGO VERDESCOLA

Cota ouro: R$ 770 mensal
Cota prata: R$ 385 mensal 
Cota bronze: R$ 220 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

Acesse nosso site:
verdescola.org.br/como-apoiar/

Doe via cartão
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PREMIAÇÕES 

100 Melhores Ongs 2020
Prêmio Instituto Doar, agência O Mundo Que Queremos e programa VOA da Ambev

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 
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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 nº 124 DE 07 DE JUNHO DE 
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 – 215623/2017, validade 
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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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
Luciano de Medeiros Prado
Marcos Augusto de Moares

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

Gestão Executiva
Silvia Dias

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


