
Responsabilidade 
Social nas Escolas:

uma estratégia de crescimento para todos

“A mudança que queremos para o mundodeve começar em cada um de nós”
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Queremos convidar a sua 
escola para nos ajudar a 

transformar São Paulo na  
Capital Mundial do Brincar!

#SPCapitaldoBrincar

C•o•n•v•i•t•e
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QueM SoMoS
Instituto Noa é uma 

organização da sociedade 
civil, sem fins lucrativos, 

localizada em São Paulo (SP), 
fundada em 2014 pela jornalista 

e doutora em Ciências da 
Informação, Lucy De 

Miguel.NoSSA CAuSA
Defendemos que a mudança 

necessária para o mundo deve começar 
na FAMÍLIA e nos EDUCADORES, nos 

ADULTOS que cuidam e educam a criança. 
Para isso, é preciso democratizar 

as informações sobre o 
desenvolvimento infantil na 

primeira infância.

Acreditamos que 
contribuindo para 

mudanças positivas 
no começo da vida, 
ajudamos a mudar 
toda uma história.
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Queremos transformar as cidades!O “escolas do Bem” é o primeiro  
programa brasileiro de Responsabilidade Social desenhado para 

ser realizado conjuntamente entre escolas particulares e públicas.

As ações impactam em sete dos 17 Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável da ONU, relacionados à infância:

Queremos transformar as cidades!
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Quanto melhor o estímulo e as 
condições para o desenvolvimento infantil, maiores são as chances de 
a criança alcançar o melhor de seu potencial, tornando-se um adulto 
mais equilibrado, produtivo e feliz.

Neurônios a 
todo o vapor

Cérebro realiza 1 milhão 
de conexões por segundo

Plasticidade:  
O cérebro é moldado a 
partir das experiências 
vividas pela criança 
e pelo ambiente 
onde são criadas.

Por que devemos garantir
uma infância plena

a todas as crianças?

e isso deve começar na Primeira Infância
Fase mais importante 
na formação de um 
indivíduo, quando se 
constroem as bases para 
o seu desenvolvimento
motor, cognitivo, mental 
e socioemocional.
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A
desigualdade

• Quando aumenta o
desemprego, aumentam as 
desigualdades. Desemprego 
do pai durante a gravidez 
impacta em uma redução de 
5% no peso do bebê ao nascer.

• A desnutrição na gravidez
ou no primeiro ano de 
vida leva à queda do 
desempenho escolar da 
criança na adolescência.

• Viver com poucos
recursos também prejudica 
o desenvolvimento
cerebral nos primeiros 
anos de vida.

• Pesquisa feita por
neurocientistas na 
Universidade de Columbia 
(EUA) mostrou que 
crianças de famílias pobres 
apresentam diferenças 
físicas significativas na 
superfície do cérebro, área 
ligada ao desenvolvimento 
das habilidades cognitivas.

tem
início aoNASCer

Fatores de risco: Violência, 
desnutrição, negligência, abusos, falta 
de acesso à educação de qualidade.

O Brasil está no ranking dos 10 países 
com maior desigualdade no mundo.

As crianças são as mais afetadas 
pelo círculo vicioso da pobreza e 

pela desigualdade de oportunidades
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O Brasil possui cerca 
de 20,6 milhões 

de crianças de 0 a 6
anos. Cerca de 7,5 milhões

delas vivem em famílias 
beneficiárias do Bolsa 

Família.

1 a cada 5 
bebês nascidos
por ano é filho de 

uma mãe adolescente, 
segundo Ministério 

da Saúde.

Entre a população 
mais pobre, apenas 
26% das crianças

frequentam creches.

A taxa de 
mortalidade infantil 

voltou a crescer nos
últimos anos. Subiu de 

13,5% em 2015 para 14% 
em 2016.

Uma a cada 3 
crianças vive na pobreza
ou extrema pobreza, sem 

as condições para atingir o 
seu pleno potencial de 

desenvolvimento.

39% 
dos casos de 

violência contra
crianças ocorrem na 
faixa etária dos 0 aos 

7 anos.

o problema também

Enquanto houver tanta desigualdade, não haverá cresci-
mento de renda no país. O Brasil não vai se desenvolver, 
porque não há crescimento de renda entre as gerações.

A educação tem um papel fundamental na que-
bra do ciclo de pobreza, mas é essencial que ela 

seja de qualidade e que o acesso seja para todos.
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Na prática, crianças que tem acesso a uma 
educação de qualidade conseguem desen-
volver habilidades que as acompanharão 
por toda a vida escolar, até o mercado de 
trabalho. Aumentam em até 25% as chan-
ces de conseguirem melhores empregos e 
de ganharem melhores salários.

E como poderemos ver resultados com uma

eduCAção de QuAlIdAde?

Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda.

• Na redução nos índices de CrIMINAlIdAde e 
eNCArCerAMeNto

• Nas taxas decrescentes de evASão eSColAr
• Redução de grAvIdez NA AdoleSCêNCIA
• Menores gastos com SAúde, menos deSeMPrego
• Redução do acesso ao álCool e às drogAS
• Redução da vIolêNCIA, aumento da reNdA
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Comunicação

Mudança de 
Comportamento 
e Novos Hábitos

Melhor
desenvolvimento

iNfANtil

As informações disseminadas 
pelo programa Escolas do Bem 
empoderam as famílias e for-
talecem as relações afetivas, 

promovendo mudanças posi-
tivas para o perfeito desenvolvi-
mento das crianças nesta fase 
da vida.

privadas. Ao apadri-
nharem uma institui-
ção pública em seu 
bairro ou sua cidade, 

Todo o nosso pro-
grama é f inan-
ciado pelas insti-
tuições de ensino 

dão início a um pro-
cesso transformador 
para a redução das 
desigualdades.
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toda mudança

Articulamos com o poder público, com 
ONGs parceiras e com a imprensa, ações 
que promovam maior conhecimento rela-
cionado à Primeira Infância

Mobilizamos a sociedade civil, 
por meio das escolas, engajando 
pais, professores, empresários, 
formadores de opinião e outros 

públicos em ações de responsa-
bilidade social para melhoria 

do bem-estar das famílias 
e de toda a sociedade.

disseminamos informações relevantes 
produzidas por fontes seguras, tanto para 
ampliar o conhecimento dos adultos sobre 
o desenvolvimento
infantil (pais, educa-
dores, cuidadores), 
quanto para enga-
jar toda a sociedade 
em ações solidárias 
e transformadoras.

começa com um

reconhecemos, juntamente 
com o poder público, as ações 
de responsabilidade social já rea-
lizadas pelas escolas. 

Incentivamos uma forte conexão entre 
as instituições de ensino (públicas e pri-
vadas) para atuarem de forma 
conjunta pela transformação da 
nossa cidade e pelo desenvolvimento 
pleno da Primeira Infância em todas 
as classes sociais.

Nós iniciamos o movimento...
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Articulamos junto a escolas 
particulares e públicas, 
com o objetivo de formar 
uma grande rede do bem.

Ampliamos o conhecimento dos 
gestores, mostrando como evoluir 
do nível da filantropia para o da 
responsabilidade Social, que 
gera a verdadeira transformação.

Fortalecemos o 
conhecimento das famílias 
e educadores (dos adultos) 
para que tenham consciência 
sobre a importância do 
desenvolvimento da criança 
nos primeiros anos de 
vida e potencializem uma 
educação baseada no afeto.

Promovemos a qualificação dos 
educadores e de toda a equipe 
escolar para ampliar o repertório 
destes profissionais, favorecendo 
a educação com qualidade.

Como atuamos
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Ambas se tornam protagonis-
tas das mudanças necessárias 
no entorno, e passam a mobilizar 
pais e toda a comunidade em 
ações que melhoram o bem-es-
tar social.

Pelas ações que já realizam e 
pelas novas ações, as duas esco-
las recebem o título de “Escola 
do Bem” do Instituto Noa e 
de uma autoridade do poder 
público (prefeito, vereador...)

O ciclo total do programa tem duração mínima de 3 anos. O 
financiamento é feito pela escola particular, por meio de uma 
contribuição anual para o Instituto Noa, que coordena todo 
o programa e sugere ações sociais como inspirações.

A partir do apadri-
nhamento da insti-
tuição pública (CEI, 
EMEI, conveniada ou 
ONG), as duas esco-
las passam a traba-
lhar juntas na trans-
formação do seu 
bairro ou da cidade.

Na prática...
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Sucesso é só uma 
etapa do processo

Sua árvore cresce 
com raízes fortes 

(Sustentabilidade)

O início de tudo: a base, o 
centro, o núcleo (AMOR)

Competências 
básicas para uma 
liderança de sucesso

Resultados de uma 
gestão com propósito e 
responsabilidade social

Meta clara: saber onde quer chegar 
(para tornar-se inesquecível - MISSÃO)

RESPONSÁVEL

INOVADORA

VISIONÁRIA 

PROTAGONISTA

ÉTIcA

POSIcIONAMENTO 
cLARO E AMBIcIOSO

MAIOR VALOR DE 
MERcADO

MAIS RESULTADOS 
cOM MENOR cUSTO

cONTRIBUI 
POSITIVAMENTE 
PARA O MUNDO

PROPÓSITO

Le
i d

e Ação e Reação

Uma 
empresa cresce fazendo

os outros
crescerem

INESQUECÍVEL

$
cONSEQUÊNcIA

MÍDIA 
ESPONTÂNEA

TER LUcRO 
E cREScER

DESENVOLV. 
SOcIAL

DIFERENTE DA 
cONcORRÊNcIA

+
RESPEITADA

GANHA-
GANHA

ORGULHO DE 
PERTENcER

cLIENTES + 
SATISFEITOS

SUcESSO

BAIXO 
INVESTIMENTO

REFERÊNcIA

+
GANHOS

+
ADMIRAÇÃO

GESTÃO 
PODEROSA

ATRAI E RETÉM 
TALENTOS

+
INDIcAÇÕES

PARcERIAS

1
2

3

4

5
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Nosso programa é

ColABorAtIvo
O resultado das nossas ações depende

da colaboração de toda a sociedade, 

mas temos alguns “atores” principais:

Fotos: Freepik



Comunicação focada em ampliar o conhecimento dos adultos
(pais e educadores)

Aplicativos
e-books mensais

Qualificação
dos educadores



Pegada ConscienteCampanha Lacre Solidário

Reciclagem de 
Materiais de Escrita

Semana 
Mundial do 

BrincarFeira de Troca 
de Brinquedos

Projeto Lancheira 
Saudável

Sessão Pipoca

Campanhas e projetos para inspirar suas ações:

Freepik



A divulgação de todas as ações e projetos do Programa 
Escolas do Bem é preparada pela equipe de comu-
nicação do Instituto Noa.

Sua escola recebe todo o material 
necessário para fazer a divulgação 
interna de cada campanha ou projeto 
(posts para as redes sociais, textos de 
apoio, comunicados, banners, cartazes, 
etc.)

Comunicação do Portão pra

deNtro



Toda a equipe de jornalistas 
do Instituto Noa se encar-
rega da divulgação externa, 
disseminando as ações e 
ampliando a visibilidade 
das campanhas e projetos.

resultados desta 
comunicação:
• orgulho de

pertencimento 
(equipe interna, 
famílias, alunos...)

• engajamento de
outros públicos

• Maior visibilidade
para ações de 
Responsabilidade 
Social da sua escola

ForAComunicação
do Portão pra
O sucesso do nosso programa conta 
com a ajuda da imprensa local:



Cada escola tem 
direito a indicar um 

gestor/líder para participar 
do CoACHINg eM gruPo 
facilitado pela Master Coach 

Josi Lacerda, em 10 
sessões online.
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NETWORK

Para criarmos uma grande REDE DO BEM 
promoveremos 2 encontros anuais 
entre os gestores. As interações ampliam 
a força do grupo e favorecem as escolas.

rawpixel.com / Freepik



Sua escola pode fazer parte desta grande 
proposta de transformação da cidade de São 
Paulo. Como?

Tornando-se um ponto de ação em seu bairro, 
mobilizando a comunidade, engajando os pais, 
empresários e o poder público para que sejam 
agentes dessa transformação.
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“Brincar é a mais 
elevada forma 
de pesquisa”
- Albert Einstein -

Nas últimas décadas, a dinâmica 
das grandes cidades encolheu 
demasiadamente a geografia 
urbana das crianças para dentro 
das casas e dos carros (Crianças 
“enlatadas”).

Nossa proposta prevê criar condi-
ções adequadas para a mobili-
dade e o brincar livre e seguro 
das crianças nas ruas, parques 
e praças da cidade.

Vamos buscar soluções simples 
e que mobilizem toda a popu-
lação, começando pela escola, 

em torno de ações que gerem 
estímulo, autonomia e segurança 
para as crianças se apropriarem 
dos espaços públicos.

A Escola será um centro de 
disseminação, articulação 
e mobilização dos pais para 
que as ações aconteçam em seu 
entorno.

A mudança que queremos para 
São Paulo vai começar em cada 
escola, em cada bairro, até que 
tenhamos uma cidade comple-
tamente amigável à criança.

Mais espaço livre para as crianças:
um ganho para toda a sociedade
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o que a sua escola ganha com isso?

• Sua escola passa a ser
protagonista da mudança que quer para
o mundo, para o seu bairro ou sua cidade;

• Amplia a visibilidade da sua instituição
de ensino e, por consequência, seus
resultados e lucros;

• Desperta o orgulho de pertencer em
todo o seu público interno (alunos,
professores, familiares, equipe...);

• Fortalece a sua comunicação com
outros públicos, como imprensa,
prefeitura, vereadores, ongs;

• Toda a sua equipe
se sente mais
valorizada e engajada
em contribuir para a
construção de uma
sociedade melhor;

• Sua escola se torna
uma referência em seu
bairro ou sua cidade;

• Aumenta o grau de
confiança na escola e
em seus profissionais.
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AlguNS doS NoSSoS PArCeIroS e FoNteS



escolas 
certificadas

famílias 
benefiaciadas

cidades 
envolvidas

educadores

certificações pelo 
Selo Social de 

Sorocaba  
(2014 e 2015)Alguns 

dos nossos 
resultados

2016 ‒ 2019



vamos juntos transformar São Paulo na Capital Mundial do Brincar!

www.escolasdobem.com.br

“A vida é boa quando você está feliz. 

Mas a vida é muito melhor quando os outros 

estão felizes por causa de você. 

Nada na natureza vive para si mesmo. 

Os rios não bebem sua própria água; as árvores 

não comem seus próprios frutos. 

O sol não brilha para si mesmo; e as flores não 

espalham sua fragrância para si. 

Viver para os outros é uma regra da natureza. 

Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros.” 

- Jackson Duarte -




