RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2021

DIREITO À
ACESSIBILIDADE
Por favor, avise a pessoas cegas, analfabetas, com baixa visão,
deficiência intelectual ou psicossocial, baixo letramento,
dislexia, dificuldades de leitura, pouco conhecimento do
português, impossibilitadas de ler em telas ou que
simplesmente preferem obter informação de outros modos, que
o conteúdo deste relatório também está em formato
acessível. Solicite pelo email:
escoladegente@escoladegente.org.br
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PALAVRAS DE NOSSA FUNDADORA
“Há 20 anos fundei a Escola de Gente. Sabia das dificuldades de defender a inclusão e
liderar uma organização da sociedade civil simultaneamente - mas 2021 superou a
imaginação. Trabalhamos fervorosamente para que nossas leis e políticas não
retrocedessem sobre uma linha tênue que dividia o mundo possível de um outro
impossível; o do desânimo.

2021 foi paradoxal. De um lado, a imensa dificuldade de obter recursos financeiros; de
outro, o grande reconhecimento e impacto obtidos pelas nossas ações e incidências.
Nunca fomos tão premiados internacionalmente. Expandimos o advocacy, atuamos em
novas redes e obtivemos ainda mais reconhecimento junto à mídia e a agentes dos
direitos, públicos e privados.

Seguimos firmes porque o propósito da inclusão vale muito. Obrigada às empresas e
instituições parceiras, à governança e à equipe da Escola de Gente. E às pessoas que
generosamente doaram para que pudéssemos entrar em 2022 com o peito institucional
repleto de ar puro. A Escola de Gente tem coração destemido.”

Abraços inclusivos
Claudia Werneck
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E QUEM É
CLAUDIA WERNECK?
Defensora incansável da inclusão, empreendedora social e ativista
política, é a única escritora brasileira recomendada oficialmente pela
UNESCO e pelo UNICEF. É colunista da Revista Pais & Filhos e
mentora do site Top2You.
Jornalista pela UFRJ com especialização em Comunicação, e em
Saúde pela Fiocruz, é autora de 14 livros sobre diversidade, direitos
humanos e inclusão publicados em português, espanhol e inglês, com
mais de 400 mil exemplares vendidos.
Já palestrou sobre sua obra em 15 países. Na América Latina, foi
precursora na disseminação do conceito de sociedade inclusiva,
disposto na Resolução 45/91 da ONU, em 1990.
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QUEM SOMOS?
A Escola de Gente – Comunicação em Inclusão é uma organização não
governamental, fundada em 2002 com a determinação de colocar a
comunicação a serviço da inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade e
de empobrecimento na sociedade, principalmente pessoas com deficiência.
A ONG é um centro de criação de metodologias, programas e projetos
inovadores que envolvem tecnologia de ponta, alinhados à promoção de práticas
acessíveis e inclusivas.
Com a missão de transformar políticas públicas em políticas públicas
inclusivas, a Escola de Gente é uma organização sediada no Rio de Janeiro
com atuação nacional, regional e internacional.
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+ 1 MILHÃO DE PESSOAS
Em 20 anos, a Escola de Gente mobilizou diretamente para a prática da inclusão
– no presencial e no virtual – cerca de 1 milhão de pessoas em 19 países das
Américas, África, Europa e Oceania, e em mais de 200 municípios de 22 estados
de todas as regiões do Brasil, além do Distrito Federal.
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AÇÕES
ALINHADAS
ÀS DIRETRIZES
ODS E ESG
Todas as iniciativas, cursos e consultorias da Escola da Gente
estão alinhadas às diretrizes ESG (Environmental, Social and
Governance); à Agenda 2030 com foco em 4 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) - prioritariamente 1, 3,
4 e 10; à Convenção dos Direitos de Pessoas com
Deficiência da ONU (Constituição Federal); à Lei Brasileira
de Inclusão; e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
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PRÊMIOS
A Escola de Gente tem mais de 80 reconhecimentos e premiações nacionais e
internacionais, sendo cinco vezes premiada na ONU pela inovação de seus projetos.

2011
PRÊMIO DIREITOS HUMANOS
Presidência da República do Brasil

2014
ORDEM DO MÉRITO CULTURAL
Presidência da República do Brasil

2021
MELHORES PRÁTICAS DO MUNDO
UNDESA/ONU

2022
ZERO PROJECT CONFERENCE
ONU/FUNDAÇÃO ESSL
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EM 2021, DUPLA
PREMIAÇÃO DA
UNDESA/ONU
Dois projetos da Escola de Gente - o app VEM CA e a tecnologia de
Hiperconexão Inclusiva - foram selecionados pelo Departamento de
Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA/ ONU)
como duas das 400 melhores práticas do mundo para apoio na
recuperação pós-pandemia e aceleração do progresso em direção
ao cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS).

Apenas quatro iniciativas brasileiras foram selecionadas pela
UNDESA/ONU. Duas são da Escola de Gente.
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ESCOLA DE GENTE É UMA DAS
100 MELHORES ONGS DO BRASIL
Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, a Escola
de Gente foi selecionada como uma das “100
Melhores ONGs do Brasil”, pelo Instituto Doar! O
título também se refere à potencialidade de
doação para as organizações contempladas.
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DESTAQUE EM
INOVAÇÃO FRENTE À
PANDEMIA DA COVID-19

Em 2021, a Escola de Gente foi uma das 15 organizações da América Latina
escolhidas pela Ashoka para integrar o #ChangeMakersUnidos2021, programa cuja
missão é a aceleração do impacto das melhores iniciativas promovidas por
inovadores sociais. O reconhecimento foi para as organizações fundadas por
integrantes da Rede Ashoka que responderam com mais inovação à Covid-19.

Claudia Werneck foi selecionada como empreendedora social da Ashoka em 2002,
ano da fundação da Escola de Gente. Trata-se da maior rede de empreendedorismo
social do mundo.
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O MAIOR LEGADO DA PANDEMIA:
INTERNET PLANETÁRIA DEMOCRÁTICA,
INCLUSIVA E ACESSÍVEL
A Escola de Gente foi convidada a ser uma das representantes brasileiras
na consulta regional da América Central e do Sul do Comitê da ONU
sobre Direitos Humanos. O Comitê trata do direito à vida independente,
inclusive em regiões e situações de emergência, como a atual, com a
pandemia da Covid-19.

A fala completa de Claudia Werneck
pode ser conferida neste link.

13

NOSSA MARCA:
TUDO FEITO COM PLENA ACESSIBILIDADE
“Ao longo dos últimos anos, tenho acompanhado o trabalho da Escola de Gente com a alegria de encontrar uma equipe tão
comprometida com a causa da acessibilidade às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Lembro-me bem do
lançamento do aplicativo VEM CA no STJ, por ocasião do Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão, realizado em
2019. Foi muito impactante ver disponibilizado e em funcionamento este aplicativo que gera igualdade de participação no
mundo cultural [...] A lida diária para que vivamos num País inclusivo é fruto de um engajamento coletivo e de um
compromisso individual. Uno-me a você, Claudia, e a toda sua equipe, na certeza de que estamos no caminho certo!”
Ministra Nancy Andrighi, presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão do Superior Tribunal de Justiça
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INOVADORA,
CRIATIVA, RESILIENTE,
CORAJOSA, PREMIADA
E DEDICADA PARA QUE
POLÍTICAS PÚBLICAS
SE TRANSFORMEM EM
PRÁTICAS COTIDIANAS
ACESSÍVEIS E
A ESCOLA DE GENTE EM NÚMEROS

INCLUSIVAS
15

PRINCIPAIS NÚMEROS 2021

367.323
pessoas sensibilizadas
diretamente no online

110.602

pessoas alcançadas por lives acessíveis
da Escola de Gente (Oficinas de Teatro
Acessível + espetáculos de teatro +
palestras + atividades de mobilização pelo
VEM CA)

224.610

15.058

contas de pessoas usuárias
alcançadas pelas postagens da
Escola de Gente
(Instagram + Facebook + Linkedin)

livros sobre inclusão em diferentes
formatos acessíveis distribuídos
gratuitamente

454

40

postagens nas redes sociais
(Instagram + Facebook +
Linkedin)

horas de Oficinas de
Teatro Acessível online ao
vivo
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PRINCIPAIS NÚMEROS 2021

620

423

horas de dedicação a ações
específicas de advocacy e às
redes

horas técnicas de consultoria e
assessoria em comunicação acessível
para entidades nacionais e
internacionais

21

285

eventos nacionais e internacionais
sobre inclusão nos quais a Escola
de Gente participou como
palestrante

horas oferecidas à equipe da
Escola de Gente em
formações diversas

149
matérias publicadas na
imprensa com citação da
Escola de Gente

17

artigos de Claudia Werneck
publicados na Folha de
S.Paulo, O Globo, UOL, portal
Pais&Filhos etc.
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“A Escola de Gente representa uma sólida evidência de
que o setor social pode empurrar a fronteira do
conhecimento.

Desde

seu

nascimento,

Claudia

Werneck e seu time têm oferecido contribuições
seminais para o campo da acessibilidade, em todas
suas vertentes. Grande parte dos avanços que tivemos
no tema da comunicação acessível, é fruto do esforço
dessa brilhante organização. Uma honra fazer parte
dessa história.”

A ESCOLA DE GENTE EM AÇÃO

Rodrigo Mendes, idealizador do Instituto Rodrigo Mendes (IRM)

XX
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NOSSO PREMIADO APLICATIVO VEM CA
Plataforma de Cultura e Conhecimento Acessível

VEM CA também é reconhecido pelo Google
como tesouro escondido da Google Play Store!
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NOSSO PREMIADO
APLICATIVO VEM CA
Plataforma de Cultura e Conhecimento Acessível

Eleito pela UNDESA/ONU como uma das “400 Melhores Práticas
do Mundo” em direção ao desenvolvimento sustentável, o
aplicativo de Cultura Acessível VEM CA se expandiu e agora seu C
também é de Conexão, Conhecimento e Conteúdo. O VEM CA
promove o encontro entre quem precisa e quem oferece
acessibilidade na fruição de cultura, lazer, entretenimento e
serviços.
Lançado em 2019 e relançado em 2021 com novas funcionalidades,
durante o Rock in Rio Humanorama, o VEM CA atingiu a marca de
21 mil downloads e 800 eventos nacionais inscritos desde o
seu lançamento. O aplicativo VEM CA manteve uma média mensal
de 600 pessoas usuárias.
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VEM CA GANHA NOVA FUNCIONALIDADE: CADASTRO E BUSCA DE EVENTOS ONLINE
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No VEM CA, pessoas com e sem deficiência têm a oportunidade de saber o quê, quando, onde e com quais acessibilidades estão acontecendo as
programações culturais e os eventos de formação e disseminação de conteúdo em cidades por todo o Brasil! O VEM CA está preparado para
cadastrar até 24 tipos de atividades culturais (presencial + online) que tenham de 1 a 12 recursos de acessibilidade (ícones acima). As combinações de
buscas são múltiplas. O VEM CA é e sempre será gratuito para seu público final.
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VEM GANHA MAIS UMA NOVA FUNCIONALIDADE:
CADASTRO NACIONAL PARA PROFISSIONAIS DE ACESSIBILIDADE
Em 2021 o VEM CA foi relançado com uma funcionalidade inédita para a
geração de emprego e renda graças à inclusão. Trata-se de um espaço no
qual profissionais e empresas que atuam na área de acessibilidade
podem se cadastrar para oferecer esses serviços. O banco de dados permite
a inserção de atividades acessíveis nos dois ambientes, online e presencial,
facilitando o processo de busca/encontro entre profissionais e contratantes
desses serviços.
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VEM CA REPRESENTA
BRASIL EM
DOCUMENTÁRIO
INTERNACIONAL
SOBRE TECNOLOGIAS
INOVADORAS
A Fundação Essl, da Áustria, promotora da Zero
Project Conference, selecionou o app VEM CA para
representar o Brasil como uma das cinco
tecnologias mais inovadoras do mundo em
acessibilidade no documentário internacional
“Focus on: cutting-edge technologies”.
O curta pode ser assistido aqui.
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VEM CA É CAPÍTULO DE
LIVRO INTERNACIONAL
SOBRE ACESSIBILIDADE
Nos anais da 6ª edição do Congresso Internacional sobre
Acessibilidade em Museus e Patrimônio, há um artigo sobre
a rápida resposta da Escola de Gente à situação de exclusão
comunicacional provocada pela pandemia de Covid-19.

Claudia Werneck, a autora do capítulo, explica no texto o
conceito de Hiperconexão Inclusiva, criado pela Escola de
Gente para a realização de lives acessíveis e que inclui a
trajetória exponencial do aplicativo VEM CA, que foi se
tornando mais útil durante o isolamento social pela Covid-19.
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A TRAJETÓRIA DO VEM CA
2019

Lançamento do
VEM CA Aplicativo
gratuito de
Cultura
Acessível

2020

2021

A exclusão digital
potencializada pela
pandemia de
Covid-19 amplia a
responsabilidade
social do VEM CA

O VEM CA se converte em um
espaço público, gratuito e
acessível de cultura, conexão e
conhecimento, para que as
pessoas com e sem deficiência
possam se encontrar e interagir
virtualmente
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NOSSA PREMIADA HIPERCONEXÃO INCLUSIVA

100% ONLINE
100% AO VIVO
100% ACESSÍVEL
100% GRATUITA
Todas as atividades da Escola de Gente contam com Libras, legenda, audiodescrição e linguagem simples, simultaneamente, seguindo o conceito e
a prática da tecnologia de Hiperconexão Inclusiva, criada pela Escola de Gente para garantia de acessibilidades simultâneas no online. Esta
tecnologia foi criada em abril de 2020. Tão logo a pandemia começou, a Escola de Gente percebeu que pessoas com deficiência, prioritariamente
aquelas vivendo em regiões empobrecidas, enfrentariam, no período de isolamento pela Covid-19, a maior exclusão de suas vidas, e por duas
razões: a baixa conectividade de seus lares, em regiões de periferia, e também de seus celulares; e a falta de acessibilidade comunicacional no
online. A Escola de Gente agiu com rapidez e realizou a primeira live plenamente acessível da internet brasileira - com a sua tecnologia de
Hiperconexão Inclusiva.
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TEATRO ACESSÍVEL NO VIRTUAL
100% online | 100% ao vivo | 100% acessível | 100% gratuito
O grupo Os Inclusos e os Sisos - Teatro de Mobilização pela Diversidade, um projeto da Escola de Gente, adaptou o premiado
espetáculo “Ninguém mais vai ser bonzinho” ao mundo online. A peça foi apresentada com plena acessibilidade por meio da solução
tecnológica de Hiperconexão Inclusiva, ao vivo e a distância, com atores e atrizes em diferentes cidades do mundo. Os figurinos são
filtros digitais, por exemplo. A peça está disponível no Youtube da Escola de Gente - https://www.youtube.com/watch?v=jLSRHIjbN3E
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“Seguimos nos últimos anos com o desafio de atuar de forma cada vez mais inclusiva através dos programas
sociais do Instituto Mosaic. Estamos presentes em diversas regiões do nosso País, cada qual com sua
singularidade, e contar com a expertise da ‘Escola da Gente’ tem sido uma experiência enriquecedora,
potencializando o alcance das nossas ações e incorporando o aprendizado constante em diversidade e inclusão em
nosso dia a dia. A Escola tem nos ajudado a manter as mentes abertas e os corações aquecidos para construir uma
atuação transformadora.”
Paulo Eduardo Batista, diretor Executivo Instituto Mosaic e Diretor de Performance Social da Mosaic Fertilizantes

Legenda da foto: Registro de live produzida pela Escola
de Gente com a tecnologia Hiperconexão Inclusiva para
a Mosaic em outubro de 2021, com o tema: “Diversidade
e Inclusão: da educação infantil à corporativa”. Em cima
à esquerda, Luiz Amoedo do RH da Mosaic; em baixo, à
direita, a economista Mônica Marcondes.
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Advocacy: trabalho em
redes para garantir
políticas públicas
inclusivas
no Brasil e no mundo
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A mais importante rede brasileira de
mobilização e advocacy pela inclusão
monitora os compromissos do Brasil
com a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência da ONU

Cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Rede-In), que reúne quase 20 organizações e movimentos de e para
pessoas com deficiência no Brasil, a Escola de Gente atua em advocacy
com esta Rede no legislativo, executivo e judiciário nacional para a
garantia de políticas e ações públicas inclusivas. Além disso, monitora os
compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão.

30
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Em 2021, a Escola de Gente
distribuiu gratuitamente para
escolas e bibliotecas públicas e
organizações sociais

15.058 LIVROS
impressos em tinta e em
diversos formatos acessíveis
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CONSELHO NACIONAL DE
JUVENTUDE: ACESSIBILIDADE
COMUNICACIONAL É NOSSA
PRINCIPAL INCIDÊNCIA

Desde 2005, a Escola de Gente integra como conselheira o
Conselho Nacional de Juventude (Conjuve). Durante o ano, Alan
Thomas, analista de programas e projetos da Escola de Gente, e
que representa a nossa organização no Conjuve, participou
ativamente em debates e reuniões da agenda “Juventudes para
viver”, certificando-se de que ações, políticas e diretrizes
governamentais têm sido elaboradas de forma inclusiva.

Em 2021, a Escola de Gente viabilizou a versão acessível do
Relatório Evidências sobre as políticas federais de juventude
no Brasil: mapeamento dos investimentos de 2012 a 2020, além
da transmissão do evento de lançamento liderada pela Escola de
Gente na sua solução de Hiperconexão Inclusiva.
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PARCERIA COM A
JUVENTUDE EM
CADA PEDAÇO DO BRASIL

A Escola de Gente, representada por Alan Thomas, atuou
ativamente pela acessibilidade na Rede International Youth Day
Brazil (IYD), que é o maior movimento pelo Dia Internacional
da Juventude no mundo.

Em 2021, a Escola de Gente participou do planejamento e
execução de ações mobilizadoras para o Dia Internacional
da Juventude, que resultou em mais de 1000 atividades em
todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.
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#NãoaoDecreto10502

A Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva é uma rede que atua pela garantia da oferta
do direito à educação inclusiva no Brasil e se subdivide em várias áreas: pesquisa, estudo de
legislação, articulação política e comunicação.

Em 2021, a Escola de Gente se dedicou, com a Coalização, a impedir retrocessos na Política
Pública de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de modo a não impedir o acesso de
estudantes com deficiência do Brasil ao sistema público e particular de ensino do país. Além de
integrar o grupo de pesquisa, legislação e comunicação da Coalizão, a Escola de Gente foi
amicus curiae na audiência pública convocada pelo STF para defender o direito à
educação de pessoas com deficiência nas escolas comuns, representada pelo
desembargador Ricardo Tadeu.
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IMPACT TRANSFER:
PROJETOS PREMIADOS PELA ASHOKA
ÁUSTRIA E PELA ZERO PROJECT
CONFERENCE FORMAM REDE
INTERNACIONAL

A Escola de Gente integra esta rede desde 2019, quando foi selecionada pelo
seu projeto Agentes de Promoção da Acessibilidade (APA), no qual formou
jovens com e sem deficiência vivendo nas favelas do Rio de Janeiro - em
parceria com o Ministério Público da União - em Agentes de Promoção da
Acessibilidade, após 45 horas de curso. A rede Impact Transfer é justamente
formada por projetos de inclusão e acessibilidade premiados por seu potencial
de multiplicação ampla pela Ashoka Áustria e Zero Project Conference.

Em 2021, o Impact Transfer convidou a Escola de Gente para apresentar o
projeto APA na Conferencia virtual Zero Project para América Latina y el
mundo hispanoparlante Empleo y TIC. Na apresentação, foi destacada a
adaptação online da metodologia APA, que será hospedada no VEM CA.
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“[...] A Escola de Gente merece todos os nossos aplausos, em razão do trabalho
de excelência que desenvolve em prol da inclusão e da diversidade, no combate
à discriminação e na busca por mais democracia, e na transformação de
políticas públicas em políticas inclusivas através da comunicação estratégica.

No que tange ao mundo do trabalho, a Escola de Gente, desde 2014, firmou
uma estreita parceria com o Ministério Público do Trabalho e participamos,
juntos, de vários de seus projetos — merecendo especial destaque o Projeto de
Formação de Agentes de Promoção da Acessibilidade, que fez com que a
Escola de Gente recebesse, inclusive, uma premiação internacional, tendo sido
acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho. [...]

Em outros tantos vários projetos e atuações, o MPT (Ministério Público do
Trabalho) tem contado com a participação da Escola de Gente, a quem
rendemos nossas mais sinceras homenagens. [...]”

Lisyane Chaves Motta, Procuradora Regional do Trabalho
e membro do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro
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REDE CAMPANHA NACIONAL
PELO DIREITO À EDUCAÇÃO

A Escola de Gente participa desde 2007 da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, integrando anualmente, a partir de 2014, o
Comitê Técnico das Semanas de Ação Mundial, as SAMs,
promovidas pela Campanha - o mais emblemático movimento em
defesa da educação pública e de qualidade no Brasil.

Em 2021, a Escola de Gente trabalhou na acessibilidade dos
materiais da SAM e realizou, como parte da programação da
Semana, três ações: uma Oficina de Teatro Acessível; o
espetáculo “Ninguém mais vai ser bonzinho” - uma peça teatral
online plenamente acessível, ao vivo e a distância; e um debate com
o grupo “Os Inclusos e Os Sisos” sobre o VEM CA e a oferta de
cultura acessível mediado pela jornalista Larissa Werneck.
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“A Escola de Gente é uma das organizações mais
importantes para a defesa da Educação no Brasil.
Todos os dias ela promove uma ideia fundamental: a
Educação, para ser Educação, deve ser inclusiva. Ou
seja, só há Direito à Educação se a Educação for
inclusiva. Não se trata de uma opinião ou vontade. É
precisamente o conceito”.

Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP
e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
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CONTEÚDO DE EDUCAÇÃO COM
ACESSIBILIDADE DISTRIBUÍDO
PARA O BRASIL

O capítulo de educação inclusiva do Manual da SAM
foi escrito pela Escola de Gente e a Mais Diferenças,
disponibilizado em formatos acessíveis através
de QR Code.

Com esta e outras ações em parceria com a
Campanha, a Escola de Gente sensibilizou cerca
de 100 mil pessoas para a importância da
comunicação acessível e inclusiva como prática
essencial para a garantia do direito à educação.
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A Escola de Gente participa de duas redes lideradas pela ANDI - Comunicação e Direitos.

A primeira é a Rede de Jornalistas Amigos da Criança, à qual Claudia Werneck
pertence desde 1998, a partir de premiação que recebeu do UNICEF por seu trabalho
como jornalista na área da infância.

A segunda é a Rede Nacional da Primeira Infância, que reúne centenas de organizações
e empresas pela promoção dos direitos da primeira infância.

Pelo trabalho desenvolvido na área de inclusão, a Escola de Gente é referência na versão
atualizada do Banco de Fontes da ANDI - Comunicação e Direitos, da RNPI.
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IMPRENSA
2021
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CENTIMETRAGEM NA MÍDIA

149

R$ 3,2
milhões

Publicações

Valoração

Totais

Total
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INSERÇÕES E IMPACTOS

TOTAL IMPRESSO:

TOTAL WEB:

TOTAL TV:

3

136

4

TOTAL RÁDIO:

2

REDES SOCIAIS:

4

TOTAL INSERÇÕES:

149

VALORAÇÃO DE MÍDIA ESPONTÂNEA

Impresso

R$ 278.518,00

Web

R$ 2.575.050,00

TVs

R$ 308.050,00

Redes
Sociais

R$ 2.200,00

Rádio

R$ R$ 72.750,00

TOTAL

R$ 3.236.568,00

43

RESULTADOS COMPARATIVOS
Clipping

ANO

PUBLICAÇÕES

2020
2021

89
149

TOTAL

238

Crescimento
de 67,4%
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RESULTADOS COMPARATIVOS
Retorno de imagem

ANO

RETORNO

2020

R$ 2.640.709,00

2021

R$ 3.236.568,00

TOTAL

R$ 5.877.277,00

Crescimento
de 22,5 %
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DESTAQUES NA MÍDIA

46

DESTAQUES NA MÍDIA

47

DESTAQUES NA MÍDIA

48

DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS E
CONTÁBEIS
2021

49

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

50

Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

51

52

CONHEÇA QUEM FAZ A ESCOLA DE GENTE

Claudia Werneck

Rosana Fonseca

Gabriel Ligabue

Luciana Gomes

Alan Thomas

Laura de Souza

Beatriz Araujo

Luana Rodrigues

Magda von Brixen
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GOVERNANÇA DA ESCOLA DE GENTE
PRESIDÊNCIA
Vera Marina Martins

ASSOCIADA PATRONESSE
INSTITUCIONAL
Stella Lutterbach

ASSEMBLEIA GERAL
Anderson Carlos Santos Ramires
Claudia Werneck
Diego Werneck Arguelhes
Eliane Bardanachvilli
Fernanda Gomes de Araújo
Gabriel Stoliar
José Ferreira Belisário Filho
Marco Antônio Vieira Souto
Marina Maria Ribeiro Gomes da Silva
Paulina Maria Mattos de Sant´Anna
Rosana Pinheiro da Fonseca
Vera Marina Martins

SUPERINTENDENTE
GERAL
Claudia Werneck

ASSOCIADO PATRONO
INSTITUCIONAL
Gabriel Stoliar

CONSELHO CONSULTIVO
Diego Werneck Arguelhes
Gabriel Stoliar
José Ferreira Belisário Filho
Márcio Fortes
Marco Antônio Vieira Souto
Maria Teresa Égler Mantoan
Marina Maria Ribeiro Gomes da Silva
Rebecca Raposo
Rodrigo Mendes
Romeu Kazumi Sassaki

SUPERINTENDENTE
FINANCEIRO
Gabriel Ligabue

CONSELHO
FISCAL
Paulina Maria Mattos de Sant`Anna
Rosana Pinheiro da Fonseca

COMITÊ DE ÉTICA
Marco Antônio Vieira Souto
Rebecca Raposo
Rosana Pinheiro da Fonseca
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EMPRESAS QUE PATROCINARAM PROJETOS
DA ESCOLA DE GENTE EM 2021
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PARCERIAS INSTITUCIONAIS
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Escola de Gente
agradece!

(21) 24831780 e (21) 967593803

escoladegente@escoladegente.org.br

facebook.com/escoladegente

escoladegente

@

Escola de Gente - Comunicação em Inclusão
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