Educação a serviço do desenvolvimento social

TUDO EVOLUIU
E a forma de aprender?
Resultados concretos no desenvolvimento social
Por meio da educação transformadora.

O Projeto Âncora foi fundado em 1995 com o desafio de melhorar
a realidade de crianças e adolescentes de baixa renda de Cotia e
região, por meio de experiências educacionais, culturais, artísticas
e esportivas, além de programas como creche, educação infantil,
oficinas e cursos profissionalizantes.
Em 2012, o Projeto Âncora inaugurou uma escola de ensino
fundamental com uma inovadora filosofia educacional, implantando
um modelo de gestão democrática e reorganizando as estruturas
educativas.

.

Invertemos o jeito de educar, o que faz da aprendizagem uma
experiência prazerosa, comunitária e significativa.

Aqui estamos
Já beneficiamos diretamente milhares de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social na
região de Cotia, Carapicuiba, São Paulo, Embú e Osasco
Nossas instalações ocupam uma área arborizada de 12
mil metros quadrados, com quadra, pista de skate,
marcenaria, atelier de arte, sala de vídeo, hortas,
cozinhas, refeitório, vários
prédios com salas amplas, biblioteca e hospedaria, além
de um circo escola.

Como pensamos todos os lugares como espaços de
aprendizagem, cada espaço, dentro ou fora da
instituição, serve como local para aquisição de
conhecimento e reforço dos nossos valores.

Comunidades de Aprendizagem
O Movimento ÔKupa Âncora nasceu na comunidade com a
intenção de ocupar o espaço e os equipamentos do Âncora ,
fora do período em que atende as crianças. Se encontram
todas as semanas e hoje há oficineiros de Yoga, música,
brincadeiras com bêbes, contação de histórias, circo,
fantoches e teatro. Um final de semana por mês acontece os
“Domingos sem TV”, evento com entrada gratuita que
fomenta a arte, a convivência familiar e a economia criativa.

Colocando significado prático aos conteúdos educativos, as
Comunidades de Aprendizagem dizem respeito aos saberes e
fazeres da cidade. O Espaço educacional transborda e
envolve o mundo no processo de formação de seus
indivíduos. Os problemas de cada bairro vivenciado
cotidianamente, são fontes infinitas de aprendizado
significativo. Caminhamos na construção de Cidades
Educadoras que em seus infinitos territórios de
conhecimento, todos aprendem com todos.

Na mídia
Bom dia São Paulo - Rede Globo
Programa “Como será?” – Rede Globo
Team Building Citibank
Jornal O Estado de São Paulo
Bom Dia Brasil – Rede Globo
Jornal Futura – Canal Futura
Lide – Natal do Bem
Porvir – Personalização

2014 a 2017
Mais de 5000 citações sobre o Âncora em mídias sociais
280 matérias em blogs sobre educação e/ou inovação
315 matérias em mídia impressa de todo o Brasil
15 programas de televisão que fomos pauta

Reconhecimentos
Estamos entre as
100 melhores ONGs
do país em gestão e
transparência,
conforme seleção
do Instituto Doar e
a Revista Época.
Saiba mais

O Projeto Âncora foi reportado na série
documental da Tv Futura- Destino:
Educação-Escolas inovadoras, como uma
das doze instituições de ensino espalhadas
pelo mundo e inseridas na reinvenção das
práticas pedagógicas. O Projeto Âncora foi
a pauta que iniciou a série. Veja na íntegra:
Escolas Inovadoras: Episódio 1

Somos reconhecidos pelo MEC
(Ministério da Educação e Cultura), como
um dos 178 projetos de educação,
inovadores e criativos no Brasil. seleção
MEC

InnoveEdu é uma lista de 96 experiências
educacionais pelo mundo que apresentam soluções
para demandas do século 21, com curadoria em 4
países. Porvir(Brasil), Edsurge (Estados Unidos),
Innovation Unit (Reino Unido) e WISE (Catar).

Multiplicação de saberes
"Transformação Vivencial", imersões de uma manhã, um dia ou uma semana, para que os interessados na mudança de
paradigmas possam se inspirar para transformar suas realidades.
Cerca de 2.500 pessoas participaram da visita semanal no último ano, 80 educadores fizeram as imersões em nossa
hospedaria entre 2016 e 2017 e cerca de 30 pesquisadores nos têm como objeto de estudo para teses e trabalhos
universitários desde 2013.

Cerca de 20 palestras e rodas de conversa para secretarias de educação e instituições de ensino em diversos
municípios em todo o Brasil.
Quarto ano consecutivo do curso on line, Fazer a Ponte no Brasil somando 1300 participantes. Primeiro ano de parceria
com o Instituto Singularidades no curso : Autonomia na Educação.
No Youtube o documentário “Quando Sinto que Já Sei” de 2014 com 553.529 visualizações e o programa de estreia da
série “Destino: Educação – Escolas Inovadoras” de 2016 com 42.459 visualizações.

Impacto
Simulados Prova Brasil e SARESP
entre 2012 a 2016
Português avanço de 80%
Matemática avanço de 70%

Crianças acima de 8 anos
alfabetizadas:
2012 - 43%
2015 -100%
50% dos atendidos
são crianças em
situação de
vulnerabilidade social

Mais de 3.000 crianças na fila de espera.

Mais de 6.000 pessoas
atendidas desde 1995
As imersões de uma semana
"Transformação Vivencial",
aumentaram média de 300%
de 2014 para 2016

Cerca de 10.000 pessoas, principalmente
educadores, passaram por nossa instituição
nos últimos 4 anos.
280 educadores fizeram a
Vivência de um dia no último ano.

Atendemos 150 crianças oferecendo
ensino infantil, fundamental e médio.

Participantes nos Eventos do
ÔKupa Âncora
Maio 2016 : 50 pessoas
Maio de 2017: 300 pessoas

Certificados e Registros
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
Entidade Beneficente de Assistência Social (CNAS)
Utilidade Pública Federal
Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social (SEBAS/SEADS)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente (CMDCA)
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
Utilidade Pública Municipal
Habilitados para receber recursos do FIA/FUCONDI
via Imposto de Renda com o projeto
“Transformação Social Inovadora”
Habilitados para receber recursos de ICMS com
Projeto “Âncora Circo” aprovado pelo PROAC

Parcerias de 2012 a 2017
Auditados pela PWC, contamos com mantenedores, patrocinadores, apoiadores e colaboradores financeiros que
acreditam na causa da educação como caminho da transformação social.

Como colaborar
Incentivos Fiscais:
Doação do Imposto de Renda
• Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda .
Pessoas jurídicas 1% e para empresas em que o regime
de tributação é o lucro real, podem optar pela doação de
2% do lucro a ser declarado como despesa operacional.
Saiba aqui o passo a passo.
• Apoio do Projeto “Transformação Social Inovadora” via
FIA/FUCONDI
Doação ICMS
• Doação de ICMS com Projeto “Âncora Circo” aprovado
pelo PROAC

Como colaborar
Nota fiscal vale uma nota:
Quando você doa para sua nota fiscal paulista, parte do ICMS recolhido é dirigido para nós.
Para contribuir você tem algumas opções:
Aplicativo Nota Fiscal Paulista: Baixe o aplicativo e doe sua nota fiscal paulista para o Projeto Âncora/
www.nfp.fazenda.sp.gov.br / Dúvidas com o aplicativo acesse o Manual do doador
Deixa com a gente:

Envie pelo Correio, suas notas fiscais até o dia 5 de cada mês, que nós digitamos junto à Secretaria da Fazenda de SP
Multiplicador de notas: Se você é pessoa jurídica e pode expor uma urna ou , simplesmente, guardar as notas fiscais dos
seus colaboradores o Projeto Âncora providencia a coleta das NFs. Basta solicitar pelo telefone 11 4612-9966 ou email
ancora@projetoancora.com.br

Doações:
Incentive um educando: O Projeto Âncora investe em cada educando aproximadamente R$1.000 por mês. Torne-se um
associado mensal contribuindo com este valor para a formação integral de uma criança, garantindo aprendizagem
multidisciplinar, cidadania ativa, 3 refeições por dia, oficinas artísticas e atividade física.
Contribuição solidária: A partir de R$50 mensais você se torna um contribuinte mantenedor do Projeto Âncora.

Venha nos conhecer

www.projetoancora.org.br
www.projetoancorablog.com.br
www.facebook.com/projetoancora

Instagram.com/projetoancora
LinkedIn/projetoancora

