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"A melhor recompensa por uma boa ação não se faz"A melhor recompensa por uma boa ação não se faz
expressada aos olhos de todos, mas sim que éexpressada aos olhos de todos, mas sim que é
representada pelo sorriso de quem recebeu." - Davi Belovrepresentada pelo sorriso de quem recebeu." - Davi Belov



Hoje sabemos que organizações do terceiro setor (organizações sem fins econômicos) atuam com grande eficiência na causa das desigualdades sociais,
ofertam oportunidade para que todos acessem seus direitos constitucionais promovendo assim uma melhora na qualidade de vida da população.

Os problemas a serem resolvidos são muitos, mas nós do Instituto Ensina, decidimos trilhar o caminho da educação e o compartilhamento do conhecimento,
através de cursos, palestras, seminários, para que essas organizações e seus colaboradores tenham fácil acesso a informações que facilitem e contribuam
para o desenvolvimento de sua missão, com o a peça de um quebra cabeça que leva a melhora da qualidade de vida de todos nós brasileiros. 

 O Instituto Ensina é um multiplicador de conhecimento e contribui para a construção da ponte que dará acesso a democracia participativa e aos direitos
sociais. A base de construção do instituto é sólida e apoiada nos seguintes pilares: SOLIDARIEDADE, CIVILIDADE, respeitamos as diferenças, habilidades e
limitações de todos os parceiros e beneficiários; CREDIBILIDADE ,tomamos decisões e direcionamentos pautados exclusivamente nos interesses da
comunidade com postura apartidária, livre de preconceitos e interesses pessoais; ÉTICA, trabalhamos diariamente dentro dos padrões éticos: morais,
profissionais e sociais e TRANSPARÊNCIA ,utilizamos os recursos da instituição de forma clara, eficiente com focos em resultados concretos de impacto social.

 Penso que não podemos nos anestesiar para o sofrimento alheio e acreditar que a exclusão social seja um retrato normal de nossa sociedade. A
solidariedade não tem tamanho e qualquer movimento que façamos nesse sentido mostra nossa humanidade e contribui para que todos tenham acesso a
seus direitos. Acredito na lei do retorno e digo que a solidariedade é uma linda expressão de amor para com o nosso próximo. 

Obrigada por acreditar no Instituto Ensina.

Thaisa Paulino Damo.

PALAVRA DA DIRETORA EXECUTIVAPALAVRA DA DIRETORA EXECUTIVA



CONSELHO DELIBERATIVO

NEY OLIVEIRA FERNANDES OTTERO –
PRESIDENTE

SILMARA MARQUES LUIZ DA SILVA

ANA CAROLINA NOVELLO DE SANTANA

CONSELHO FISCAL

ANTONIO CARLOS DE LIMA

GILMAR SANCHES NOGUEIRA

ODIR JESUS BARNABE JUNIOR

DIRETORIADIRETORIA



QUEM SOMOS?QUEM SOMOS?
Uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos e
apartidária. Temos algo em comum com outras organizações
sociais: o amor por nossa causa. Na grande maioria das vezes, as
organizações começam a sua atuação de maneira
despreocupada em relação à gestão. A ideia inicial é sempre pôr a
mão na massa. Com o tempo, percebem, que a falta de
estratégias de gestão causa um impacto negativo no seu dia a dia
desde as tratativas com seus beneficiários até a administração.

O QUE FAZEMOS?O QUE FAZEMOS?
Contribuímos com as Organizações do Terceiro Setor
no aprimoramento profissional de seus colaboradores,
voluntários e beneficiários. Além disso disseminamos
conhecimento técnico, jurídico, pessoal, cidadania
entre outros.



MISSÃOMISSÃO VISÃOVISÃO

A nossa missão é contribuir para que
sejam assegurados o direito à cidadania,
cultura, esporte, saúde e lazer da
população que mais precisa. Para isso
desenvolvemos projetos e programas
focados no aprimoramento profissional
das Organizações da Sociedade Civil
que realizam atendimento diretamente
às pessoas que mais precisam.

Sermos referência na
profissionalização do terceiro
setor e contribuir para a
implementação de políticas
públicas que assegurem o acesso
aos direitos sociais de proteção e
inclusão dos cidadãos.



CREDIBILIDADE

CIVILIDADE TRANSPARÊNCIA

SOLIDARIEDADE
COOPERAÇAÕ

VALORES:VALORES:

RESPONSABILIDADE
SOCIAL E AMBIENTAL
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NOSSOS PROGRAMASNOSSOS PROGRAMAS



REDE ENSINA

Sabe aquela turma de amigos que se apoiam
mutuamente? É assim com a Rede Ensina. A
ideia é unir as Organizações da Sociedade
Civil que atuam na mesma cidade, para
ampliar o seu poder de articulação frente aos
diversos setores da sociedade. Através da
Rede Ensina, as organizações associadas
trocam experiências e aumentam os seus
contatos, conhecimentos e possibilidades.



Oferece gratuitamente capacitação profissional e
assessoramento para organizações da sociedade
civil – OSC através de cursos, oficinas, palestras,
seminários e plantões para esclarecimento de
dúvidas. Sempre levamos em consideração
respeito à autonomia, história e características de
cada organização.

O Sustentando Capacitações tem como objetivo
principal promover o assessoramento técnico,
administrativo e financeiro das OSCs que prestam
serviços essenciais na garantia dos direitos das
pessoas em vulnerabilidade social.

SUSTENTANDO
CAPACITAÇÕES



O Programa foca no desenvolvimento humano e
procura olhar diretamente para as pessoas, suas
oportunidades e capacidades. É pautado nas
necessidades dos atores que atuam nas
Organizações da Sociedade Civil, no estilo
cuidando De Quem Cuida”.

Com o Redescobrindo Raízes olhamos para dentro
de nós mesmos. Através desse programa,
oportunizados espaços coletivos de diálogo com
profissionais habilitados para auxiliar na
compreensão dos conflitos diários vivenciados
pelos participantes.

REDESCOBRINDO
RAÍZES



Em fase de desenvolvimento, o programa
Plantando Oportunidades vai oferecer oficinas,
cursos técnicos e palestras para geração de renda
e aprimoramento profissional para pessoas em
vulnerabilidade e exclusão social.

Nosso objetivo é contribuir para a melhoria da
qualidade de vida através de trabalho e emprego
dignos.

PLANTANDO
OPORTUNIDADES



NOSSOS PROJETOSNOSSOS PROJETOS



SER + EU: OCUPANDO
SEU LUGAR NO MUNDO O projeto oportuniza aos jovens de 15 a 22 anos

momentos para desenvolverem competências e
habilidades emocionais. A metodologia é norteada
pelas atuais ferramentas de coaching e programação
neurolinguís ca, sempre pautado no respeito de
escolhas individuais e no entendimento de que cada
indivíduo é o principal responsável pela força interna
que o conduz a tomar a decisão de como encarar os
conflitos e o caminho a ser trilhado na sua própria vida.

O Ser+Eu oferece autoconhecimento, controle das
emoções, como lidar com conflitos e ajuda os jovens a
criarem um plano de vida com metas reais que os farão
chegar onde os seus sonhos estiverem.



HISTÓRIA PARA
TODOS

A arte da Contação de Histórias é antiga e através dela
são passados ensinamentos, tradições e memórias.
O projeto História para Todos contribui com o incentivo
à leitura, transmissão de conhecimentos, valores e
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
A formação é voltada para a população em geral, mas
com foco principal em educadores sociais e
professores da rede pública de ensino.

Com a pandemia, o HPT foi remodelado para o formato
e dividido em quatro turmas. As aulas são divididas em
aulas gravadas e ao vivo com carga horária total de 40
horas. Ao fim do curso os alunos apresentam a sua
própria contação de histórias.



SER + EU: OCUPANDO
SEU LUGAR NO MUNDO

O Doa Mauá é uma campanha comunitária criada pelo
IE que faz parte do movimento mundial chamado Giving
Tuesda e está alinhada ao movimento brasileiro Dia de
Doar. Através de uma plataforma de doações, o doador
escolhe qual causa quer ajudar e escolhe uma das
OSCs participantes para fazer a sua doação.

É uma campanha dinâmica que inclui toda a
comunidade e as organizações beneficentes. Como tal,
várias ações são executadas. Em parceria com o Mauá
Plaza, entre sempre entre os meses de novembro e
dezembro (de acordo com o Dia de Doar) acontece o
Espaço Doa Mauá Kids para a conscientização infantil
de que o hábito de doar começa desde cedo. No
espaço arrecadamos brinquedos, livros infantis e desde
2021, alimentos não perecíveis



CURSOS:CURSOS:
PROJETO HISTÓRIA PARA TODOS

OFICINA PLANEJAMENTO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SER+EU - OCUPANDO SEU
LUGAR NO MUNDO

QUARTAS DO CONHECIMENTO: 
 COMO UTILIZAR AS REDES

SOCIAIS
QUARTAS DO CONHECIMENTO: 
 COMO ESCREVER PARA REDES

QUARTAS DO CONHECIMENTO: 
 SEGREDOS DO WORD

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SUA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

HORTA EM CASA



SUSTENTANDO CAPACITAÇÕES

REDESCOBRINDO RAÍZES

ESPALHANDO SEMENTES

631 colaboradores de OSC'S
110 organizações

1.283 publico em geral

117 crianças e adolescentes
3 organizações

PARTICIPOU:

44 - Reunião com parceiros
03 - Reunião CMDCA
03 - Fórum das Entidades
08 - Eventos
33 - Capacitação Equipe IE
04 - Assessoramento
08 - Reunião Equipe

 IMPACTOU:

E M 2 0 2 1



ENTRADAS:ENTRADAS:

SAÍDAS:SAÍDAS:



EQUIPE IE:EQUIPE IE:

ANA PAULA PEIXOTO DANIELA TOSATTO THAISA PAULINO DAMOMAIARA RODRIGUES



VISITE NOSSO SITE:VISITE NOSSO SITE:



Contato:Contato:

Conta Bancária:
Banco Bradesco
Ag: 2482 C.C 34225-4
CNPJ: 28.365.154.0001-04

Informações
+55 (11) 2500-3086
contato@institutoensina.org.br

Endereço
Rua General Osório, 62
Sala 03, Vila Bocaína -
Mauá/SP, 09310-050



OBRIGADO!OBRIGADO!


