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MENSAGEM DA 
FUNDADORA
Nestes 13 anos de trabalho, o Verdescola 
evoluiu muito. Passamos da oferta de 
atividades pontuais para um reforço 
escolar, que tem como modelo educativo a 
interdisciplinaridade e a formação integral do 
nosso aluno.

Atuamos na formação constante dos nossos 
educadores e com o envolvimento da 
equipe, alcançamos excelentes resultados. 
Formamos mais de 540 jovens no Ensino 
Técnico em parceria com o Centro Paula 
Souza, capacitamos mais de 2.700 jovens 
e adultos para o mercado de trabalho nos 
últimos 7 anos, contribuindo para a geração 
de renda da comunidade.

Desde o início do nosso trabalho, mais 
de 6.000 crianças e adolescentes tiveram 
acesso a uma educação transformadora e de 
qualidade, que proporcionará um futuro com 
mais oportunidades a elas. 

Para nós, cada aluno é uma conquista.
E todo este trabalho nos dá a certeza de 
que estamos melhorando a vida das nossas 
crianças e de seus familiares e contribuindo 
para a diminuição das desigualdades sociais.

Muito obrigada por acreditar no nosso 
trabalho e pelo apoio que você vem nos 
dando no decorrer destes anos.

Maria Antonia Civita
Fundadora
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MENSAGEM DA
PRESIDENTE DO CONSELHO
O ano de 2021 foi mais um período desafiador 
e como todos, o Verdescola teve que se 
adaptar à uma nova realidade para continuar 
educando as 1.000 crianças e jovens que 
diariamente frequentam o Instituto. 
 
Junto à nossa equipe, investimos na 
educação online, desenvolvemos novas 
ações pedagógicas e nos adequamos 
aos protocolos sanitários para continuar 
oferecendo aulas presenciais. Apoiamos as 
famílias com nossa equipe de psicólogos 
e assistentes sociais e realizamos mais de 
3.600 atendimentos com o Mutirão de Saúde 
que ocorreu em parceria com médicos do 
Hospital Israelita Albert Einstein. 
 

Todas essas ações refletiram mais um ano 
de muito aprendizado, mostrando como o 
Verdescola é uma organização fundamental 
e de grande impacto social e ambiental para 
região. E pela quarta vez conquistamos o 
prêmio de uma das 100 Melhores ONGs
do Brasil. 
 
Convido você a ver nossas conquistas neste 
Relatório Anual de Atividades e aproveito 
para agradecer à equipe do Verdescola e 
aos nossos parceiros que nos apoiam para 
seguirmos oferecendo uma educação de 
qualidade e possibilitando a transformação 
social das famílias das comunidades do 
município de São Sebastião.

Antonia Brandão Teixeira 
Presidente do Conselho



Norteados pela diretriz da transparência e 
do diálogo aberto com nossos parceiros, o 
Instituto Verdescola apresenta o trabalho e 
os resultados alcançados no ano de 2021. E a 
forma como atuamos na pandemia para apoiar 
nossos alunos, famílias e comunidade por meio 
do acesso à educação de qualidade e do apoio 
social voltado para o desenvolvimento do 
nosso território.

Ao olhar para 2021, nossa primeira reflexão se 
faz sobre os impactos causados pela pandemia 
no processo de ensino-aprendizagem de  
crianças e adolescentes e na quebra dos 
vínculos socioemocionais já estabelecidos. 
Ao mesmo tempo nos sentimos orgulhosos 
porque mesmo imersos nas limitações 
impostas pelo cenário, fomos capazes 
de desenvolver novas atividades e ações 
pedagógicas que garantiram aos nossos 
alunos um desempenho escolar satisfatório. 

Nas áreas de apoio psicológico e social, 
fortalecemos ainda mais as ações com as 
famílias e comunidade pois sabemos que 
atuar com a família é o caminho mais seguro e 
eficaz para manter os alunos conectados com 
a proposta pedagógica do Verdescola e para 

atingir os resultados esperados na educação. 
Realizamos também inúmeras ações com o 
poder público e outros parceiros estratégicos 
para atender as demandas da comunidade. Em 
um movimento audacioso, abrimos a porta do 
Verdescola durante a realização do 3º Mutirão 
da Saúde, uma parceria com o Hospital Albert 
Einstein e Prefeitura Municipal de São Sebastião 
que se mostrou assertiva e fundamental para a 
garantia de direitos da população vulnerável da 
nossa região.

Para 2022, uma nova estrutura de oficinas 
e projetos foi desenhada, privilegiando 
ainda mais as práticas educacionais por 
meio de metodologias ativas e colocando 
o aluno como protagonista do processo de 
aprendizagem. Também estão previstas ações 
nas áreas do psicossocial, meio ambiente e 
esportes visando o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

Convidamos você a ler o nosso Relatório de 
Atividades e a nos acompanhar nas nossas 
redes sociais e ajudar a divulgar o trabalho do 
Instituto Verdescola.

Boa Leitura!
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VERDESCOLA
O INSTITUTO
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O Verdescola é uma organização sem 
fins lucrativos, fundada em 2005 e com 
atuação em São Sebastião, no Litoral Norte 
de São Paulo, desde 2008. Diariamente 
são atendidas cerca de 1.000 crianças, 
adolescentes e jovens de comunidades em 
situação de vulnerabilidade social.

Com uma equipe multidisciplinar, formada 
por educadores, assistentes sociais e 
psicólogos, promove ações de educação 
complementar e inclusão social no 
contraturno escolar além de um trabalho 

de preservação ambiental na região que 
conta com a participação dos alunos e da 
comunidade do entorno.

As atividades educativas do Verdescola 
estão organizadas em dois eixos principais 
– o Núcleo Socioeducativo, que oferece 
aulas de reforço e oficinas socioeducativas 
no contraturno escolar para crianças de 
4 a 14 anos. E o Gerando Amanhã, que 
oferta cursos de qualificação profissional e 
educação continuada, para jovens, a partir 
dos 15 anos.

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.

Por quatro anos seguidos, 2018, 2019, 2020 
e 2021, o Instituto Verdescola foi premiado 
como uma das 100 Melhores Ongs (Prêmio 
Instituto Doar em parceria com O Mundo 
Que Queremos e tem apoio da Ambev).

O INSTITUTO VERDESCOLA

Nossa missão
Educar e formar pessoas para que 
tenham autonomia para a vida, 
conscientizar a população local, por 
meio de ações constantes e efetivas  
sobre a preservação do meio 
ambiente, e promover parcerias 
para a inclusão e redução das 
desigualdades sociais.
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ONDE ATUAMOS 

São Sebastião 
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UMA DAS MELHORES ONGS DO BRASIL

Pelo 4° ano consecutivo, o Verdescola foi 
eleito como uma das 100 Melhores ONGs 
do Brasil. A cerimônia, realizada no dia 9 
de dezembro, premiou organizações do 
país inteiro que demonstram excelência 
em gestão, governança, sustentabilidade 
financeira e transparência. 

Das 1.033 instituições que se inscreveram para 
o prêmio, 100 foram selecionadas para receber 
a premiação e o Verdescola foi uma delas. 

O título é o reconhecimento do trabalho que 
vem sendo realizado há mais de 13 anos e do 
comprometimento com as nossas crianças, 
adolescentes e comunidade. 

O Prêmio Melhores Ongs é realizado pelo 
Instituto Doar em parceria com O Mundo 
Que Queremos e tem apoio da Ambev.

2021
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2021 3.500 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA QUE INCLUEM

22 Salas de Aula
Refeitório

Cozinha Experimental

Ginásio Poliesportivo de 
1.000 m² com capacidade 
para 360 pessoas

Laboratório de 
Biologia e Química

Biblioteca

Horta Espaço Pedagógico

EMEI Sonho de Criança

Sala de Artes, Música e Fotografia Espaço Maker

2 Salas de Informática com 
160 computadores e laptops

Sala de Robótica
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ARTICULAÇÃO EM REDE

O Verdescola atua alinhado às políticas públicas 
nas esferas municipais, estaduais e federais.

A instituição possui diálogo constante com a 
Prefeitura Municipal e Secretarias de Educação, 
Assistência Social, Meio Ambiente e Saúde de 
São Sebastião, município onde atua.

Ação Social em parceira com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Social de 
São Sebastião

Reunião das Equipes Gestoras organizada 
pela Secretaria Municipal de Educação de 
São Sebastião, no Instituto Verdescola

Visita da Secretaria Municipal da Educação 
de São Sebastião



Centro de Referência da Assistência Social – 
CRAS e Centro de Referência Especializado 
em Assistência Social – CREAS   
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ARTICULAÇÃO EM REDE

Prefeitura Municipal de 
São Sebastião

Secretaria Municipal da 
Educação do Município de 
São Sebastião – SEDUC

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social de São 
Sebastião – SEDES  

Cadeira Titular no Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente de São 
Sebastião – CMDCA

Cadeira Titular no
Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS 

Parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde no apoio
à realização de campanhas 
para a comunidade 

Programas de qualificação 
profissional do Governo do 
Estado de São Paulo por meio 
da parceira com o Centro Paula 
Souza

Parceria com Organizações do 
Sistema S: Senac, Sesi, Senai

Representatividade no Conselho 
Gestor da APA Baleia Sahy 
e no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - 
Sec. Mun. do Meio Ambiente
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PERFIL SOCIAL DOS ALUNOS

1.000
alunos, entre
4 e 21 anos 

de idade
556

famílias
cadastradas e em 
acompanhamento 
pelo Verdescola

COR E RAÇA
DECLARADAS

MORADIA

52% 34% 13% 1%

Parda        Branca      Preta  Amarela

RENDA

48% vivem em casas alugadas, 
cedidas ou ocupadas

11% vivem em 
área de risco

+50% das famílias vivem com uma renda 
de até 2 salários mínimos

8% das famílias têm 
acesso à Rede geral

¼ precisa receber auxílio 
governamental

ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO

29% têm acesso à Rede 
coletora de esgoto



ATUAÇÃO

NOSSOS
PILARES DE



15ÍNDICE

Núcleo Socioeducativo
Reforço escolar para alunos de 4 a 14 anos em parceria 
com o Instituto Somos Educação

Oficinas complementares de projetos, artes, esporte e 
meio ambiente

Apoio psicopedagógico a alunos com defasagem
de aprendizagem

Núcleo Gerando Amanhã
Ensino Médio Integrado ao Técnico (ETIM) e Ensino 
Técnico para alunos a partir dos 15 anos, em parceria 
com o Centro Paula Souza

Cursinho Preparatório para o Enem e Vestibular em 
parceria com o Anglo Vestibulares

Alfabetização de Jovens e Adultos metodologia Sesi

EDUCAÇÃO
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Educação Ambiental para todas as idades 

Mutirões de limpeza na comunidade e nas praias e
rios do entorno

Ações práticas e de conscientização socioambiental
na comunidade

Horta e Compostagem

Oficinas de catalogação e observação de aves

Monitoramento e análise da água do rio Sahy

Estudos de preservação da Área de Preservação 
Ambiental (APA) Baleia Sahy

MEIO AMBIENTE
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Ações de apoio psicossocial às famílias e comunidade

Mutirão de Saúde em parceria com o 
Hospital Israelita Albert Einstein

Ações de cidadania em parceria com órgãos 
municipais para emissão de documentos e 
cadastramento de benefícios sociais

Apoio a campanhas de vacinação

Distribuição de cestas básicas

APOIO SOCIAL
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MAPA DE RESULTADOS 2021

1.238
beneficiários 

diretos

+5.000 
beneficiários 

indiretos 

EDUCAÇÃO
AÇÃO SOCIAL

MEIO AMBIENTE

        773 beneficiários no

88% taxa de permanência 

465 beneficiários no

Núcleo Socioeducativo 

 Gerando Amanhã
  3 cursos de ETIM 

                                 Mais de 10 ações realizadas ao longo do ano                         
                              + de 80 kgs de lixo recolhido nos rios e praias 
              Mais de 600 pessoas envolvidas na Campanha Vila Limpa

+ de 5.000 mil pessoas impactadas pelas ações 

  556 famílias atendidas 1

               162 visitas domiciliares
                      100 famílias em risco social 
                           monitoradas pelo setor Social

3.636 atendimentos no   
Mutirão da saúde

1.  132 famílias e 184 alunos referenciados pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

2 turmas na modalidade ETEC 
251 alunos qualificados para o 

Mercado de Trabalho
20 adultos no Curso de Alfabetização

16 alunos no Cursinho Pré-Vestibular 
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Verdescola atende 7 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável preconizados pela ONU (Organização das Nações 
Unidas). Durantes as oficinas, atividades e ações trabalhamos:
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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO
DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS

Anualmente, o Verdescola envia para os pais e 
responsáveis uma Pesquisa de Satisfação para 
entender a percepção das famílias quanto aos 
serviços oferecidos. Em 2021, 208 famílias 
atendidas responderam ao questionário.

PERCEPÇÃO 
GERAL 

das famílias consideram o Verdescola 
essencial para a educação dos seus filhos 

91%
NPS VERDESCOLA2

2. O NPS – Net Promoter Score mede a probabilidade 
de alguém recomendar o Verdescola

dos alunos estão há mais 
de 4 anos matriculados 
no Verdescola

92% 

47% 
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MELHORA DO DESEMPENHO 
NA ESCOLA PÚBLICA

73% das famílias afirmam que as atividades do 
Verdescola contribuíram muito para a melhora 
de aprendizagem dos seus filhos

APOIO ÀS FAMÍLIAS E 
COMUNIDADE
94% dos atendidos se sentiram apoiados 
durante a pandemia

99% afirmam que as ações promovidas pelo
Verdescola contribuem para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade. 

Para 80% dos respondentes a ação social
mais importante promovida em 2021 foi o
Mutirão da Saúde e para 15% foi a
distribuição de cestas básicas

O Verdescola é de grande importância 
no desenvolvimento pessoal na 

vida da minha filha, hoje ela tem 
acompanhamento psicológico com 

excelentes profissionais, além de ótimos 
professores. Obrigado Verdescola. 

“ “

(relato de Thiago da Silva, pai da Maria Eduarda)



EDUCAÇÃO

Quero aproveitar esta ocasião para 
manifestar o meu agradecimento à 
toda equipe do Verdescola pela criação 
e desenvolvimento de cada atividade 
executada. É através deste trabalho 
incrível que vocês proporcionam à criança 
um aprendizado sólido, com empenho, 
dedicação e motivação permitindo o 
progresso na vida de cada um deles. 

“
“

(relato de Claudia Helena Guimarães Moreira, 
mãe do Gabriel)



23

Ed
uc

aç
ão

ÍNDICE

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2021

NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO
Para o Instituto Verdescola o acesso à 
educação de qualidade é a ferramenta 
mais importante para o desenvolvimento 
da autonomia, do protagonismo e da 
transformação integral do indivíduo.  

Em 2021, 773 alunos de 4 a 14 anos 
passaram pelas oficinas socioeducativas 
do Verdescola. Mesmo com o cenário 
de pandemia, seguimos oferecendo 
atividades aos alunos, respeitando 
todos os protocolos de segurança 
recomendados e promovendo o retorno 
gradual da totalidade dos alunos às 
atividades presenciais.  

161 matriculados
7 oficinas ofertadas 
353 aulas disponibilizadas a cada aluno

399 matriculados
7 oficinas ofertadas 
354 aulas disponibilizadas a cada aluno

Fundamental II

Educação 
Infantil

Fundamental I

213 matriculados
8 oficinas ofertadas 
354 aulas disponibilizadas a cada aluno

773 alunos 
atendidos em 2021



Implementação do 
MATIFIC nas oficinas 
de Matemática do 1º 
ao 6º ano
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NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO
Ao longo do ano foram priorizadas as 
aulas de Português e Matemática, 
com o objetivo de reduzir a defasagem 
idade/série intensificadas na pandemia. 
Mas também foram oferecidas atividades 
complementares com o objetivo 
potencializar a aprendizagem, com base 
nas competências estabelecidas pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC).

PORTUGUÊS  

MATEMÁTICA

ARTES

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ESPORTES 

INGLÊS 

COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

ROBÓTICA 

INFORMÁTICA

24ÍNDICE

Canoagem Havaiana, 
pelo projeto Sahy 
Remando

Projeto O Lider 
em mim

Inglês em parceria 
com a Red Balloon

Robótica em 
parceria com o Sesi



KITS EDUCATIVOS E TUTORIA PEDAGÓGICA
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NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO

25ÍNDICE

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
EDUCADORES 
Ao longo do ano, os educadores passaram 
por formações complementares em diversas 
áreas do conhecimento. Em parceria 
com o Instituto Sedes Sapientiae, 
eles participaram de 18 encontros, que 
contabilizaram 37 horas de formação. 

Durante a pandemia, o Verdescola não parou. 
Nossos alunos continuaram tendo acesso a 
conteúdos educativos.

Os alunos receberam kits pedagógicos impressos 
para que pudessem realizar 
as atividades de casa. 

A equipe pedagógica garantiu 
que cada turma tivesse um 
educador tutor para orientar e 
manter contato com o aluno 
e a família. 

Esta ação de tutoria 
individualizada possibilitou 
o apoio em relação à 
realização das atividades 
da escola regular e o 
desenvolvimento pedagógico 
de cada aluno.

Receberam também 
uma formação sobre o 
Sistema Maxi de Ensino, 
oferecida pela SOMOS 
Educação, além de um 
treinamento sobre a 
utilização da plataforma 
Matific.  
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NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO
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PROGRAMA ATLETA DO FUTURO

As aulas de Esportes oferecidas para os 
alunos dos Ensinos Fundamental l e II são 
realizadas em parceria com o Sesi, por 
meio da metodologia Atleta do Futuro.

VIVA VÔLEI  

As atividades do projeto Viva Vôlei ocorrem em 
parceria com a Confederação Brasileira de 
Vôlei e patrocínio do Banco do Brasil. Cerca de 
100 crianças e adolescentes a partir de 10 anos 
participam das práticas de voleibol que tem o 
objetivo de disseminar o esporte no país. 



Ed
uc

aç
ão

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2021

NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO
Para avaliar o desempenho escolar, os alunos do 2º ao 9º ano realizaram 3 Avaliações Diagnósticas 
em 2021. Apesar da pandemia, os alunos progrediram em Português e Matemática. Veja os destaques.

QUEM APOIOU 
O NÚCLEO 
SOCIOEDUCATIVO    
EM 2021
As ações do Núcleo foram 
desenvolvidas em parceria com 
a Petrobras, por meio do projeto 
Construindo o Futuro, e aporte 
do Itaú, IBM, Banco Daycoval, 
Instituto Península, Banco Safra, 
Credit Suisse, Xpeed, EDP, Verde 
Asset Management, Banco 
ABC do Brasil, Pinheiro Neto 
Advogados e Alupar.

As aulas de reforço utilizaram 
o material didático da SOMOS 
Educação e da Red Balloon.

27ÍNDICE

Evolução do 2º Ano

Evolução do 7º Ano

Evolução do 3º Ano

Evolução do 8º Ano

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Final

Final

Final

Final

Matemática        Português

32%

47%

29%

29%

69%

59%

48%

37%

46%

37%

50%

38%

57%

41%

50%

51%

Mais da metade dos alunos 
do 2º ao 9º anos avançou em 
Matemática

64% dos alunos do 2º ao 9º anos 
melhorou o desempenho em 
Português
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GERANDO AMANHÃ
O núcleo Gerando Amanhã atende adolescentes, a partir dos 15 
anos, jovens e adultos em quatro eixos de atuação:

28ÍNDICE

ENSINO TÉCNICO

Ensino Médio Integrado ao 
Técnico (ETIM) em Administração

Ensino Médio Integrado ao 
Técnico (ETIM) em Agenciamento 
de Viagens e Turismo

Ensino Médio Integrado ao 
Técnico (ETIM) em Eventos

Técnico em Administração (ETEC)

Técnico em Nutrição e 
Dietética (ETEC)

86

30

52

5

5

Em 2021,
465 alunos

foram atendidos pelo núcleo Gerando Amanhã
178 alunos 

matriculados

Curso Preparatório para 
o ENEM e Vestibulares 
em parceria com o Anglo 
Vestibulares.

Ensino Técnico, por meio 
da ETEC e do ETIM (Ensino 
Técnico Integrado ao Médio) 
do Centro Paula Souza.

1 2
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

Assistente Administrativo

Audiovisual

Cozinha Verde

Elétrica

Fotografia

Inglês 

Panificação

Pintor

Recreacionista

Salgadeiro

26
21
22
14
32
29
38
20
9

40
QUEM APOIOU O 
GERANDO AMANHÃ 
EM 2021
Os cursos oferecidos pelo ETIM e ETEC 
são realizados pelo Centro Paula Souza, 
que também oferta cursos de qualificação 
profissional por meio do Via Rápida. 
Instituições como o Senac, Sesi e Instituto 
Capim Santo também foram parceiros na 
realização das atividades do núcleo.

251 alunos
capacitados para o

mercado de trabalho

20 alunos 
concluintes no EJA 

Educação de Jovens 
e Adultos

16 alunos 
concluintes 
no Cursinho 
Preparatório 

Vestibular

Cursos Profissionalizantes 
que fomentam a geração 
de renda às famílias da 
comunidade.

Alfabetização de 
Jovens e Adultos com 
metodologia do Sesi.

3

4
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Victor foi aluno do Verdescola por 
mais de uma década. Neste tempo, 
frequentou as oficinas de reforço 
escolar, meio ambiente, artes e 
esportes, mas era a oficina de robótica 
que sempre chamou atenção do 
garoto que hoje tem 18 anos. 

Em 2021, após concluir o Ensino 
Médio, Victor foi um dos 
responsáveis pelo desenvolvimento 
do projeto Feel the Music (FML), 
que usa programação para fazer 
vibrar o aparelho celular no ritmo 
dos sons que estão sendo emitidos, 
e leva uma sensação palpável a 
quem não pode ouvir. “Conheci 
o meu sócio em um hackathon 
(maratona de programação). Ele 
me chamou para trabalhar como 
programador em um projeto que 
tinha a proposta de encontrar 
soluções inovadoras no mercado da 
música”, conta.

O projeto foi desenvolvido durante 
seis meses. Segundo ele, uma das 
grandes dificuldades foi encontrar 
referências para iniciar o aplicativo. 
Foi tudo novo, não tínhamos 
concorrentes e nem referências para 
começar a desenvolver.

Para Victor o Verdescola foi um dos 
grandes aliados para seu aprendizado 
como programador.

O Verdescola foi muito 
importante. Desde o 
conhecimento que obtive 
nas oficinas de Robótica, até 
o momento em que precisei 
muito de um computador, 
pois não conseguia 
desenvolver minhas ideias 
apenas com o celular. O 
Instituto disponibilizou 
um computador para 
que eu pudesse estudar 
programação.

Hoje, o ex-aluno sonha em ver a 
população se beneficiando pelo 
aplicativo que ele participou do 
desenvolvimento. “Acredito que, 
mesmo com poucos recursos, mas 
com muito conhecimento podemos 
transformar vidas.”

O app Feel the Music está em fase 
de testes e em breve estará nas 
plataformas Android e iOS.

“

“
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O que eu posso dizer do 
Verdescola? Só agradecer a 
todos que trabalham aí por tudo. 
Por todo apoio que vocês dão 
para mim e para o meu filho. O 
Verdescola é muito importante 
para nós, mães, pois sabemos 
que não estamos sozinhas. 
Obrigada equipe Verdescola. 

“

“

(relato da Rosimeire Oliveira de Barros, 
mãe do Bernardo)
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APOIO
SOCIAL

O Verdescola é uma garantia de segurança para as 
nossas crianças, não só para as crianças do nosso 
bairro, mas para crianças de outras comunidades. 
Hoje, a gente sai para trabalhar e deixamos nossos 
filhos sabendo que eles estão sendo bem cuidados e 
com todo apoio de ótimos profissionais. Eu também 
já participei de atividades no Instituto, já fiz vários 
cursos, corte e costura, artesanato, gastronomia 
e aprendi muita coisa. O Verdescola não é bom 
só para as crianças, mas para toda comunidade e 
pessoas que querem aprender. O curso que hoje está 
gerando renda na minha vida é o de Confeitaria, que 
fiz lá e hoje eu faço bolos confeitados para vender. 
Muito obrigada Verdescola por vocês existirem 
nas nossas vidas, dos nossos filhos e de toda a 
comunidade. Vocês são excelentes.
(relato de Ana Francisca dos Santos, mãe do Mateus e da Raquel, ex-aluna do Verdescola)

“

“
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Sou mãe de 4 filhos e todos passaram pelo Verdescola. Hoje, 
só o meu caçula de 10 anos está na idade de frequentar e ele é 
uma criança especial. Ele tem autismo leve e hiperatividade e o 
Verdescola fez e faz toda diferença na nossa vida. Ele entrou no 
Verdescola em uma fase muito difícil da minha vida, quando 
eu descobri e estava aprendendo a lidar com a situação.

E o Verdescola me acolheu de uma forma que eu não consigo 
descrever. A atenção que eu recebi e as informações foram 
essenciais. Tive o apoio da psicóloga, da assistente social, da 
família Verdescola, por que lá eles trabalham em conjunto pela 
nossa comunidade e para as nossas crianças.

O meu filho tinha uma dificuldade muito grande, até o ano 
passado com a pandemia, foram poucas aulas e ele não era 
alfabetizado e recentemente ele começou a ler e formar as 
frases. Eu fico emocionada só de pensar.

E o Instituto Verdescola está por trás disso. Para uma mãe 
que tem que trabalhar, não dá pra descrever o apoio que a 
gente recebe. E ainda tem as parcerias, para melhorar a nossa 
comunidade. Eu moro em uma viela e minha casa fica do lado 
da mata. Sempre foi muito escuro e Verdescola em parceria 
com outra instituição (Litro de Luz) conseguiu viabilizar um 
poste com uma placa solar. O dia que eu cheguei do trabalho e 
vi, eu nem acreditei. Então é sobre esse cuidado, carinho e eu 
só tenho a agradecer. Sou grata por fazer parte!
(relato de Leideclere Siqueira da Silva, mãe do Antonio e 
da Yara, ex-aluna Verdescola)

“
“

O desenvolvimento integral da família é 
uma das premissas do trabalho do Verdescola. 
Para o setor Psicossocial, responsável por 
desenvolver ações de cidadania, apoio 
social e psicológico aos alunos e fomentar a 
geração de renda e trabalho para as famílias 
atendidas, é imprescindível atuar de modo 
integrado com o núcleo familiar da criança 
e articulado com os equipamentos públicos, 
especialmente da Assistência Social. 

300 famílias acompanhadas pelo setor Social

132 famílias referenciadas 3

162 visitas domiciliares

100 famílias em risco social monitoradas 

+1.000 pessoas beneficiadas

3. Famílias Referenciadas são aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade pessoal e social, ou seja, 
que estão passando por conflitos familiares e comunitários; desemprego, insegurança alimentar, etc.
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VERDE PERTO
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Em 2021, o setor psicossocial implementou 
o Verde Perto, um projeto de atenção 
integral e de educação inclusiva que ofereceu 
acompanhamento psicopedagógico 
e psicológico a alunos de 4 a 14 anos 
que foram identificados com transtornos 
globais de aprendizagem ou com 
dificuldade de aprendizagem.

O projeto, apoiado pelo Instituto Phi, 
contemplou cerca de 10% dos alunos e 
nasceu a partir de demandas geradas no 
Mutirão da Saúde e de necessidades 
identificadas pelo olhar atendo da equipe 
multiprofissional do Verdescola que buscou 
alternativas que minimizassem o impacto 
da pandemia em relação ao desempenho 
acadêmico dos alunos. 

O que o projeto ofereceu:

Acompanhamento 
especializado e 
individualizado
ao aluno

Monitoramento e
suporte a família

Consulta médica especializada com 
Pediatras do Desenvolvimento 
Infantil durante o Mutirão da Saúde

Encaminhamentos 
aos órgãos públicos, 
quando necessário 

67 alunos
com dificuldades 

cognitivas ou problemas 
socioemocionais 

atendidos 
individualmente por 
psicopedagoga ou 

psicóloga

Psicopedagogia
cerca de 740 
atendimentos

Psicoterapia
cerca de 360 
atendimentos

90 atendimentos em 
rodas de conversa

0% de taxa de 
evasão do projeto



A
po

io
 S

oc
ia

l
RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2021

35ÍNDICE

MUTIRÃO 
DA
SAÚDE

Em 2021, o Verdescola promoveu o 3º Mutirão da Saúde, a maior ação de 
cidadania e saúde do município de São Sebastião realizada em parceria 
com o Hospital Israelita Albert Einstein.

Ao longo de 5 dias, foram realizados:

Mais de 
3.600 atendimentos

e oferecidas cerca de 2.000 consultas 
médicas em 8 especialidades. 

789
em

pediatria

740 
em 

oftalmologia

267
em 

ginecologia

104
em 

urologia

61
em

ortopedia

61
em desenvolvimento 

infantil

34
em

dermatologia

24
em

neurologia
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339 exames de 
mamografia
em parceria com a
Américas Amigas 

54
colocações de DIU

117
coletas de Papanicolau

doação de

137
óculos

54
testes de gravidez

89
coletas de amostragem para 

câncer de próstata

570
atualizações do

cartão SUS

298
testagens
para ISTs

(Infecções Sexualmente Transmissíveis)

A organização do Mutirão contou com o apoio do Instituto da Criança 
do Hospital das Clínicas - FMUSP, das Secretarias de Educação e Saúde de 
São Sebastião, do Instituto Conservação Costeira, USF Vila Sahy, Escola 
Técnica de Saúde e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.

Quero agradecer muito a cada um de 
vocês, eu fui muito bem tratada. A cada 
ano que passa o Mutirão melhora e a gente 
é conduzido a algo maior. Eu sou grata às 
pessoas que estão abraçando esta causa para 
a nossa comunidade. Foi uma semana de 
muito aconchego e muito cuidado com o ser 
humano. Muito obrigada.
(relato de Geovana Oliveira, mãe do
Luiz Henrique e do Levy)

“ “
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MAIS AÇÕES DE APOIO SOCIAL
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1.000
cestas básicas 

entregues

3 ações do CadÚnico4 com 

atendimento de 

227 pessoas
e 542 CPFs cadastrados

4. O Cadastro Único é uma base de dados que serve para identificar e conhecer as pessoas e famílias mais vulneráveis 
do país e, assim, ajudar o Governo Federal a desenvolver políticas públicas voltadas para essa população.



MEIO
AMBIENTE

Eu gostaria de agradecer ao Instituto Verdescola. 
Meu filho saiu comigo pelo bairro e começou 
a me falar sobre todos os tipos de árvores, 
pássaros, tempo que o lixo demora para se 
decompor. Coisas incríveis que eu não sabia! Ele 
deu uma aula de Meio Ambiente e Ciências. Eu 
percebi que ele estava muito animado e engajado. 
Ver meu filho falando com tanta propriedade 
e certeza, me deu muito orgulho. Sou muito 
grata pela oportunidade do meu filho estudar 
no Verdescola, vivenciar coisas tão preciosas e 
perceber que ele está evoluindo.
(relato de Jane Elle de Mattos, mãe do Gustavo)

“
“
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MEIO AMBIENTE
O meio ambiente é o tema central e transversal que permeia 
toda prática pedagógica do Verdescola e das ações das 
ações de impacto na comunidade. Ao longo do ano foram 
desenvolvidas diversas atividades que reforçaram a importância 
da conscientização para a preservação do meio ambiente.

O Verdescola está inserido no bioma da Mata Atlântica e 
localizado ao lado da Área de Proteção Ambiental Baleia-
Sahy, por isso, as ações de sensibilização para a proteção do 
Meio Ambiente são fundamentais e têm dois focos: 

Ações preventivas: campanhas e ações de 
conscientização junto à comunidade

Ações de intervenção ambiental: mutirões 
de limpeza, retirada de entulho para 
contenção do avanço da dengue ou do 
descarte inadequado de lixo, por exemplo

Nos dois tipos de ações os alunos do Verdescola 
participam de forma ativa. Em 2021, estima-se que cerca 
de 5.000 pessoas foram impactadas pelas ações de meio 
ambiente realizadas.
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MEIO AMBIENTE
MONITORAMENTO DA ÁGUA DO RIO SAHY

Mensalmente os educadores ambientais e os alunos do 
Verdescola coletaram amostras da água do rio Sahy. 
No laboratório ele analisaram parâmetros físicos e químicos, 
como nível de fosfato, nitrato e coliformes que indicam a 
presença de esgoto doméstico ou industrial na água.

Esta ação de monitoramento é fundamental para a 
preservação ambiental e para a sensibilização dos alunos, 
comunidade e poder público.

Média anual da qualidade da água do Rio Sahy

2021

2020

2019

2018

2017

                       35

            32

29

   30

   30

Péssima Ruim Regular Boa
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Em 2021 foi realizada a 14ª edição da tradicional Campanha Vila Limpa, 
em parceria com o Instituto Conservação Costeira, uma ação de meio 
ambiente e cidadania que mobiliza toda comunidade da Vila Sahy.

CONSERVAÇÃO DA MATA CILIAR
Os alunos participam do Plano de Reconstituição de 
Mata Ciliar do Rio Sahy. Nos últimos anos, educadores 
e alunos notaram o avanço das ações do homem e a 
degradação da vegetação que tem a função de drenar e 
impedir o avanço das erosões no leito dos rios.

Como o Verdescola está inserido em uma ampla área de 
rios e manguezais, os educadores iniciam cedo o trabalho 
com os alunos sobre a importância de preservar e cuidar 
do meio ambiente.



SELEA21 BRAZIL

Em 2021, o Verdescola fez parte do Sense & Learn (SELEA21), 
projeto conduzido pela University of Copenhagen e financiado 
pelo International Network Program (INP), iniciativa do Ministério 
de Educação e Ciência da Dinamarca, que conta a participação da 
Dinamarca, Brasil e China.
 
O projeto tem o objetivo de encontrar soluções contra o 
desperdício de alimentos, alinhando conceitos de sustentabilidade 
e meio ambiente. A proposta do SELEA 21 foi estimular os alunos 
a se engajarem na transformação de sistemas de alimentos 
saudáveis e explorar novas tecnologias de aprendizagem. 
 
Os alunos do Verdescola desenvolveram nas oficinas de 
Robótica e Meio Ambiente um sistema de gestão de resíduos 
inteligente a partir da criação de um conjunto de 3 lixeiras 
(reciclável, orgânico e comum) que orientava o usuário sobre o 
descarte correto. Em novembro, eles tiveram a oportunidade de 
apresentar o projeto na Green Rio 2021.
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Identificação do material pelo scanner

Descarte na lixeira correta
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Autossuficiência na geração de energia limpa: 
usina fotovoltaica com painéis que geram energia 
solar para as salas de aula e ginásio

Reutilização da água chuva na horta: sistema 
de armazenamento da água da chuva para 
aproveitamento nas áreas externas da instituição, 
especialmente na horta e jardins.

Coleta seletiva de lixo e compostagem: separação 
do lixo produzido com a ajuda de colaboradores e 
alunos. O lixo orgânico produzido é enviado para 
uma composteira que gera o adubo utilizado na 
horta da instituição.

Ponto de coleta de óleo e pilha: arrecadação de 
óleo, pilhas e baterias de toda a comunidade e realiza 
o descarte correto desses materiais.

VERDESCOLA SUSTENTÁVEL
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O Verdescola é tudo. Me 
ajudou na pandemia, me deu 
a maior força. Vem me dando 

apoio até hoje com meus 
filhos. O Mutirão da Saúde 

é um trabalho maravilhoso, 
um atendimento excelente. 
Vocês todas são excelentes, 

a organização do Instituto, é 
tudo muito bom. Continuam 

me ajudando e eu espero 
poder contar sempre com 

vocês. Muito obrigada, eu só 
tenho gratidão. 

(relato de Tatiana Ferreira da Silvia, mãe 
do João Augusto, Juliano e Francisco)

Oficinas de Férias
com 23 atividades
de recreação 

Formação continuada
dos educadores

Início da implantação 
da ecobarreira em 
parceria com o Instituto 
Conservação Costeira“

“

Principais ações
do Verdescola

em 2021

Janeiro



Retorno às atividades 
presenciais com rodízio 
de alunos

Retorno das aulas
do ETIM

Páscoa solidária com doação 
de ovos de chocolate

Ação da cidadania

Entrega de cestas básicas 
para a comunidade - parceria 
com União São Paulo 

Prática da atenção plena 
com os alunos

Entrega de kits pedagógicos 

Parceria para oferecer 
consultas médicas por 
telemedicina para a 
comunidade 

Doação papelaria
Royal Book 

45ÍNDICE

Fevereiro Abril

Março
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Semana do Meio Ambiente

Atendimento 
psicopedagógico
individualizado

Provas diagnósticas
SOMOS Educação

Projeto Selea Brazil 21- 
Robótica e Sustentabilidade 
em parceira com a 
University of Copenhagen 

Conscientização sobre 
dutos em parceria com a 
Transpetro

Visita da Secretaria 
Municipal de Educação

Olimpíadas no Verde

1ª Reunião da Equipes 
Gestoras da Secretaria 
Municipal de Educação 

Festa Julina do Verde

46ÍNDICE

Junho

Maio Julho



14ª Campanha Vila Limpa
Campanha de Castração de 
Cães e Gatos 
Formação de educadores – 
Sistema Maxi de Ensino 
Matific – parceria com a 
Somos Educação para o 
ensino de Matemática 

10ª Edição Soletrar 
Bom de Letra

Visita ao SESI Taubaté 

Retorno presencial 
aulas do EJA 

Retorno presencial dos 
cursos de qualificação 
profissional

Preparatório para o 
Vestibular e ENEM

Setembro Amarelo                                                                        

47ÍNDICE

Agosto Outubro

Setembro
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14º VerdeFestival

Eleita pelo 4º ano 
consecutivo como uma 
das 100 Melhores Ongs 
do Brasil

Exposição o Mundo
é Nosso 

3º Mutirão da Saúde 

Apresentação do 
Projeto de Robótica
no GreenRio 
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Dezembro

Novembro

O meu filho está no 3º ano e o Verdescola 
é fundamental na vida dele. Ele aprendeu 
muito depois que entrou no Instituto. 
Se tornou uma criança muito mais 
interessada no meio ambiente e em 
todas as matérias. Ele quer estar sempre 
à frente de tudo, aprender sempre mais, 
desenvolver sempre mais. A felicidade 
dele é ir para o Verdescola. Ver ele 
chegar em casa na maior felicidade por 
que ganhou um minhocário, cuidar das 
minhocas dele, ter esse amor por cuidar, 
seja do minhocário ou do amiguinho, é 
muito gratificante.

Meu filho chega em casa com os olhos 
brilhando. Ouvir dele que se um dia 
ele tiver que escolher entre a escola e 
o Instituto ele prefere vocês, só mostra 
que os todos colaboradores que estão 
aí tratam ele com muito amor e carinho, 
amam o que fazem e isso é essencial 
para a minha família. 
(relato de Edileide de Souza Ribeiro Silva, 
mãe do Davi)

“
“



Veiculado no 
programa Band 
Cidade, da Band Vale 
em 26 de novembro 
de 2021

Veiculado no 
programa Band 
Cidade, da Band Vale 
em 10 de maio 
de 2021

Assista:
https://bityli.com/SCUMr

Assista:
https://bityli.com/uXyidN

Assista:
https://bityli.com/JTljOj

Veiculado na Rede 
Vanguarda, afiliada da 
TV Globo em 30 de 
novembro de 2021
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VERDESCOLA NA MÍDIA
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https://bityli.com/SCUMr
https://bityli.com/uXyidN
https://bityli.com/JTljOj
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (em R$’000)

 RECEITAS OPERACIONAIS 2021  

DESPESAS OPERACIONAIS 2021  

Relatório do auditor independente sem ressalvas 
sobre as Demonstrações Financeiras

Para visualizar o Relatório na íntegra, acesse:
https://verdescola.org.br/quem-somos/transparencia/

Nota Fiscal 
Paulista 
R$ 2.953 

Empresas
R$ 1.001 

Indivíduos 
R$ 248 

 R$ 4.687  

 R$ 1.247  

Incentivo Fiscal 
R$ 3.173 

Despesas com
Projetos

Despesas
Administrativas
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INVISTA EM UM FUTURO 
COM MAIS OPORTUNIDADES

Cota ouro
R$ 700 mensal

Cota bronze
R$ 170 mensal

Cota prata
R$ 330 mensal

Com R$ 700 por mês, você investe no futuro de 
um aluno! Por meio do programa de educação 
complementar, que acontece de segunda a 
sexta-feira e tem duração diária de 4h30, você 
proporciona uma educação de qualidade e um 
futuro com mais oportunidades. 

Ao destinar R$ 330 mensais, você possibilita 
que um adulto seja alfabetizado e, com isso, 
possa gerar mais renda para sua família e 
alcançar sua autonomia. 

Com R$ 170 por mês você financia o 
acompanhamento de crianças com autismo, 
dislexia, hiperatividade, entre outros, por 
meio de atendimento individualizado com 
psicopedagoga e psicóloga.
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APADRINHE UM ALUNO

Doe via Cartão

Para doações por 
transferência bancária

Banco Itaú - 341
Agência: 8499
Conta Corrente: 28344-1
CNPJ: 07.707.869/0001-10 (PIX)

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

Você pode nos ajudar 
a transformar a vida 
de crianças, jovens e 
adultos e colaborar
para a construção de 
uma sociedade melhor.

Faça parte do 
Verdescola!
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PRESIDENTE DO CONSELHO
Antonia Brandão Teixeira

FUNDADORA
Maria Antonia Civita

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Antônio Castilho
Geyze Marchesi Diniz
Laura Westin Nobre
Mário Ghio Jr
Sônia Hess
Roberto Civita (in memoriam)

CONSELHO FISCAL 
Luciano de Medeiros Prado
Marcos Augusto de Moraes

CONSELHO CONSULTIVO
Beto Gauss
Bruno Laskowsky
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
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Fique por dentro de tudo o que 
acontece no Instituto Verdescola, 
acesse nossas redes sociais:

Rua Marginal, 44 - Vila Sahy
São Sebastião - SP
CEP: 11622-150
Tel. (12) 3863-7366
verdescola@verdescola.org.br
www.verdescola.org.br


