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apresentação :
Com certeza a pandemia pegou a todos de surpresa este ano. 
Ainda assim, o Instituto Muda Brasil continuou atendendo 
as necessidades do seu público, mesmo enfrentando muitos 
desafios e precisando se reinventar para sobreviver a este 
“novo normal”com o qual o mundo inteiro se deparou.

Alguns projetos precisaram parar por um momento, mas o 
nosso propósito não recuou. Outros projetos precisaram 
ser reestruturados, mas é claro, que não abandonando seus 
objetivos iniciais.

Foi neste momento difícil, em que apesar de corpos 
distantes, vimos o quanto nossos corações estavam próximos. 
Foi neste momento desafiador, que encontramos grandes 
amigos e com a ajuda deles vencemos grandes batalhas. 

Foi neste momento triste, em que entendemos o significado 
do sorriso de cada criança, a lágrima que escorria no rosto de 
cada mãe e a belíssima importância de cada um de nós nesse 
trajeto belíssimo da educação e da formação do indíviduo 
como um todo.

O ano de 2020 com certeza entrou pra história, mas não será 
lembrado apenas como um ano cinza, mas um ano cheio de 
esperança e cor, porque a nossa esperança não morreu e o 
nossos sonhos foram apenas repaginados.... 
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instituto muda brasil

O Instituto Muda Brasil é uma organização 
sem fins lucrativos de caráter público que 
busca promover o desenvolvimento pessoal 
e social de crianças, jovens e suas famílias, 
por meio de práticas de atividades sócio-
educativas, formação para o mercado de 
trabalho e ações de impacto social na 
sociedade, em parceria com o governo, 
empresas e a sociedade civil. 

Visão . Ser reconhecida como organização 
que desenvolve e dissemina projetos que 
contribuem para a valorização do indivíduo e 
para a transformação social do país.

Missão . Fortalecer a esperança e gerar 
oportunidades para que cada ser humano 
possa resgatar sua identidade, buscar seus 
sonhos e transformar sua realidade. 

AÇÕES Sócio Educativas

- ESPORTE
S

- arte e 
cultura

- EDUCAcã
o e tecno

logia

Nossa atuação tem como base, a inclusão de crianças, jovens 
e adolescentes em vulnerabilidade social e risco, seguindo 
critérios da PNAS - Política Nacional de Assistência Social.

-preparação para o mundo
do trabalho
-inclusão no mercado
profissional
-capacitação

voluntariado

torneios para empr
esas

desenvolvimento co
munitário

consultoria de pro
jetos

formação

Negócios Sociais
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Iniciamos o ano com muita alegria e notícias boas! Com muitas 
crianças interessadas no projeto, precisamos colocar algumas 
em fila de espera. As atividades de dança, artes, inglês, educação 
física, culinária e brincadeiras mil estavam indo a todo o vapor!

Em fevereiro, montamos um cantinho para leitura, que foi super 
aproveitado e as crianças amaram! Em março, fizemos saladas 
de frutas e foi uma delícia! Tivemos também ações voluntárias 
de dentistas da FMU que cederam seu tempo e profissão para 
ensinar às crianças sobre saúde bucal e prestar serviço a elas. 
Além de muitas atividades de artes e dança é claro! Sempre 
trabalhando cidadania, identidade e temas relevantes a formação 
do indivíduo, que é o intuito maior de nosso projeto.

Com a paralização das atividades em março, devido a quarentena 
pelo novo coronavírus, tomamos a iniciativa de dar continuidade 
ao projeto mesmo à distância e fomos surpreendidos com 
a correspondência de uma grande parte das crianças e seus 
responsáveis. Ainda sim, tivemos um grande desafio para integrar 
todos os alunos às aulas, já que nem todos tem internet em casa. 

Disponibilizamos vídeo aulas do Projeto Dançar com Arte no 
youtube do Instituto Muda Brasil e promovemos reuniões por 
vídeo online, usando a ferramenta do google meet. Mantendo 
assim, uma frequência de cerca de 50% dos alunos durante 
todo o período de afastamento social. Além de enviarmos 
semanalmente atividades para serem feitas entre pais e filhos, 
que também teve uma grande aderência. 

Um dos trabalhos pelo qual nós temos nos dedicado é prestar 
atendimento não só as necessidades das crianças, mas também 
de suas famílias. Temos acompanhado pais e responsáveis 
através de frequentes chamadas por telefone. Muitos destes pais 
perderam o emprego, em um momento como este, a população 
menos favorecida é sempre a mais prejudicada.

Com isso, estamos prestando assistência social, fornecendo 
cestas básicas e até mesmo atendimento psicológico à estas 
famílias e ajudando com tudo que podemos. 

Dançar com arte

50
crianças atendidas 

DE 5 A 14 ANOS
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relatos de
famil iares :

MÃE DO MATHEUS

Agradeço imensamente os cuidados 
que vocês tem com as crianças. O 
Matheus Paiva está bem, mas tem muita 
atividade da escola. Eu estou com muita 
dificuldade para acompanhar por conta 
do horário de trabalho!

MÃE DO ALEXANDRE

A lição aqui está toda em dia. 
Ainda estou em casa porque estou 
desempregada, estou ficando com ele. 
Graças a Deus, a ONG tem ajudado 
com cesta básica, isso tem sido uma 
grande benção. 

MÃE DA KAYRA E TIA DO GUSTAVO

Temos passado por períodos diferentes, a maior 
dificuldade tem sido em tentar administrar aulas, 
tentar melhorar o aprendizado deles e ocupar 
as crianças. Eu tive meus trabalhados todos 
cancelados, mas meu marido trabalhou todos os 
dias e eu consegui receber o auxílio emergencial 
que tem muito nos ajudado.

Meu marido em junho pegou o covid-19, e 
consequentemente eu também, mas Graças a 
Deus foi leve e apenas com tratamento em casa 
nos recuperamos, ficando apenas alguns sintomas 
como perda do paladar e olfato.

Somos muito gratos a Deus porque as crianças 
Kayra e Gustavo não tiveram nenhum sintoma.
Muito obrigada pela preocupação e carinho, 
agradeço de coração por todo o acompanhamento 
que vocês tem feito.

MÃE DA MARIA EDUARDA

Boa tarde, a minha maior dificuldade foi ter ficado 
doente, e ficar afastada do trabalho. Temos que 
nos virar para colocar comida na mesa todos os 
dias, mas graças a Deus, a Patricia da ONG me 
ajudou com cestas básicas. Me ajudou muito! Só 
tenho que agradecer! Obrigada pela atenção. E 
meu pai ter falecido no dia 24 de Julho por covid, 
uma dor enorme... Vocês tem ajudado...

MÃE DO JHOSEP

Estou trabalhando e fica difícil para 
o Jhoseph participar das aulas, pois 
só tem internet no meu celular e eu 
levo ele comigo. Com as atividades 
da escola ajudo como posso. Foi dado 
atendimento à nossa família com o 
enxoval doado pela CBMOEMA. Muito 
obrigada!
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JANEIRO A MARÇO DE 2020:

Em 2020 concluímos o último semestre do projeto, que foi, no início, 
do ano dedicado ao aprimoramento e continuidade das oficinas, com 
a apresentação dos Pitchs dos alunos do Ciclo 4 e formação das novas 
turmas de alunos do Ciclo 5, buscando principalmente manter a qualidade 
já alcançada com as experiências das turmas anteriores, sem perder de vista 
a meta de atendimento. 

A partir de fevereiro/2020, demos início ao Ciclo 5, com turmas formadas 
em Campo Belo e na Vila São José, nos períodos manhã e tarde, cumprindo 
o planejamento pedagógico e carga horária previstos no projeto. Iniciamos 
o Ciclo 5, com 4 turmas, sendo 2 turmas no núcleo de Campo Belo e 2 
turmas no núcleo de Vila São José, nos períodos da manhã (das 9h00 às 
11h30) e da tarde (das 14h às 16h30). 

jovens l íderes
do futuro

QUARENTENA DECRETADA E O USO DA TECNOLOGIA

Com a decretação da quarentena pelas autoridades, devido ao covid19, 
as aulas foram interrompidas por completo no dia 20/03/2020. As 
possibilidades de abordagens presenciais foram inviabilizadas pelo 
contexto da pandemia e enviamos ao Fumcad um ofício solicitando a 
mudança na modalidade do curso Jovens Líderes do Futuro, de presencial, 
para EaD/ online (ou remoto). Após aprovada a decisão, a diretoria do 
Instituto Muda Brasil decidiu teve um breve período de replanejamento e 
então nos deparamos com o enfrentamento de duas realidades: a primeira 
delas de descobrir as carências tecnológicas que nossa juventude se 
encontra em poder realizar o aperfeiçoamento profissional; e a segunda a 
possibilidade de treinar nossos alunos para poderem corresponder com a 
necessidade do mercado de trabalho com capacidades criativas e ativas 
de produção tecnológica. Para atender a essas demandas, realizamos um 
“survey” para levantamento da realidade dos alunos no acesso à internet 
e tecnologias da informação por meio de uma pesquisa no Google Forms.

Além disso, adiantamos as aulas de Tecnologia da Informação (TI) para o 
início das aulas online/ remotas, a fim de fornecer aos alunos algumas 
ferramentas tecnológicas que pudessem contribuir para seu melhor 
desempenho no curso.

Com o uso destas ferramentas, conseguimos dar continuidade às aulas, 
com a mesma qualidade de antes da pandemia, sem perdermos em 
conteúdo, tampouco em tempo de aula, uma vez que as tecnologias 
nos permitiram o contato com os alunos, a ministração das aulas, a 
disponibilidade para orientações, além da possibilidade de que as 
entregas de atividades fossem feitas dentro da sala de aula virtual do 
Google. As aulas nessa nova modalidade tiveram início em 23/03/2020 
e  passaram por um replanejamento pedagógico, cumprindo exatamente 
o que nos propomos a fazer, de acordo com o cronograma de atividades 
elaborado no início de 2020.

1800
Atendidos 

DE 7 A 17 ANOS
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No mês de maio/2020, os alunos do Ciclo 5 se prepararam para a apresentação 
do Pitch, conforme planejamento pedagógico do projeto. Como as turmas 
mantiveram-se na modalidade EaD/ online até o final do projeto, devido à 
pandemia, as apresentações foram feitas por meio do envio de arquivos em ppt 
(slides) e em áudio, via plataforma Google Classroom. Ao final do processo, foi 
realizada a formatura (por vídeo conferência via Google Meet) dos alunos que 
obtiveram um mínimo de 75% de frequência, da entrega das atividades e que 
apresentaram o Pitch.

VISITAS MONITORADAS E LIVES:

De acordo com o plano de metas estabelecido no projeto aprovado, realizamos 
3 visitas monitoradas a empresas de diversas áreas do Mercado de Trabalho e 
com diferentes Culturas Organizacionais: Jobflow Angi, SEPROSP - Sindicato das 
Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de 
São Paulo e Bendito Coworking. Vivendo já no contexto da pandemia, a solução 
para a realização das visitas foi promover Lives com os profissionais dessas 
empresas, abrindo espaço para a interação e para novas experiências no campo 
profissional para os alunos.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS:

Devido à pandemia, ao final do curso, conseguimos autorização do Fumcad 
para disponibilizar 800 cestas contendo alimentos, materiais de limpeza e 
máscaras, distribuídas nos meses de junho e julho/2018, a todos os alunos 
que participaram do projeto Jovens Líderes do Futuro, desde seu início. Isso 
ajudou muitas famílias, que se encontravam numa situação muito difícil, após 
o fechamento da economia e as medidas de isolamento social impostos pelas 
autoridades municipal e estadual.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO ONLINE PELA SEPROSP:

Além das cestas básicas, foi possível oferecer também aos alunos, graças a uma 
parceria feita com o Seprosp e a Digital Innovation One, cursos de capacitação 
online gratuitos em várias áreas: Recursos Humanos (RH), comportamento 
organizacional e Tecnologia da Informação (TI).

PROCESSOS SELETIVOS:

Visando efetivar parcerias com empresas do entorno da área de abrangência do 
Projeto, foram convidados jovens dos ciclos 1 ao 4 que já estavam preparados 
para entrar no mercado de trabalho para participarem de processo seletivo em 
Programas de Jovem Aprendiz.

A seleção foi supervisionada pela Luandre, empresa de recrutamento e seleção, 
que também esteve com o grupo de atendidos por duas vezes aplicando testes 
de avaliação diagnóstica comportamental.
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INICIATIVAS NA LUTA
 CONTRA O COVID-19

REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES

O nosso propósito está no nosso nome e não pode ser esquecido: nós 
queremos transformar o Brasil. No cenário com a COVID 19, nós precisamos 
passar por uma reestruturação das nossas atividades sem perder este 
foco. Então embora tenhamos feito de projetos presenciais, projetos à 
distância, nós procuramos manter a essência em tudo que fizemos.

NECESSIDADE SOCIAL E MÁSCARAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE

A maior urgência, diante dos dias em que vivemos, encontrou-se na saúde 
e na segurança de todos em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma grande 
crise econômica no país e no mundo foi causada devido ao distanciamento 
social estabelecido para prevenir o contágil pelo vírus.

Frente à isso, criamos pontes entre a necessidade das pessoas e profissionais 
sem trabalho neste período de paralisação da economia, dando suporte 
à micro-empreendedores e gerando renda para a população desassistida.

Contratamos 400 costureiras de comunidades carentes para fabricarem 
máscaras para a população. Isto significou empregos e geração de renda 
para 400 famílias!

Com o apoio de amigos e parceiros, o Instituto Muda Brasil distribuiu mais 
de 50 mil máscaras para comunidades carentes de toda cidade de São 
Paulo; desde o início da crise. O nosso obrigado em especial a SANTISTA, 
A SEPROSP,  DURATEX, CLUBE PAULISTANO E MAGAZINE LUÍZA que fizeram 
isso possível.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA

Assistentes sociais e psicólogos também foram ativados para o 
atendimento à população em quarentena nas áreas de vulnerabilidade 
social da nossa amada cidade grande.

reestruturação de
projetos

50 mil máscarasdistribuídas

assistência sociale psicológica

14 15



CESTAS BÁSICAS

Além de máscaras, temos também, doado cestas básicas à população 
necessitada, mês a mês. Priorizando famílias que já são atendidas 
pelo Instituto Muda Brasil, entre outros. Mais de mil cestas básicas 
foram distribuídas graças a contribuição de pessoas físicas e 
parceiros queridos que se empenharam tanto nesta missão como a 
CBMOEMA, A ITA, O TRANSFORMA BRASIL E O FUMCAD.

CHOCOLATES CACAU SHOW

Para a alegria da criançada e de muitas pessoas que não tem acesso a 
isso, a CACAU SHOW também fez sua contribuição doando bombons 
maravilhosos à mais de 20 mil pessoas! (Não temos palavras para 
agradecer!)

UM FELIZ DIA DAS CRIANÇAS 

E no mês das crianças em outubro, nossa equipe preparou com muito 
carinho brindes e mais cestas básicas para cada uma das crianças 
atendidas pelo Instituto Muda Brasil pra tornar tudo isso mais leve 
e alegre.

COMÉRCIO SOLIDÁRIO

Amigos, foi graças ao seu suporte, que o Instituto Muda Brasil pôde 
manter seu trabalho ativo nos últimos meses...  Prestadores de 
serviços, prestaram serviços para nós sem pedir nada em troca. e 
para retribuir, nós, do Instituto Muda Brasil criamos uma landing 
page de comércio solidário, pedindo o seu apoio para contratar o 
serviço destes cidadãos cheios de bondade e generosidade que  
não mediram esforços para servir e amar ao próximo: www.imbra.
org.br/comercio-solidario

+2000 cestas
básicas entregues

+20 mil bombons
da cacau show

comércio solidário
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Somos gratos à todos que se mantiveram ao nosso 
lado nos dando todo o suporte que precisamos neste 
momento.

Nos dias em que mais precisamos, pessoas dedicaram 
horas dos seus dias em trabalhos voluntários. Alguns 
amigos preencheram suas horas vagas agora, para nos 
ajudar, voluntariamente no socorro a população, mesmo 
se expondo diante do cenário complicado em que nos 
encontrávamos.

Outras pessoas dedicaram seus dias para nos ajudar 
com campanhas de doação, mobilizando suas igrejas, 
locais de trabalho, amigos, familiares e até vizinhos do 
condomínio, para montar as cestas básicas.

E nos dias em que a situação apertou, nossa equipe de 
todo o coração não mediu esforços para continuar junto 
apesar das dificuldades que o Instituto Muda Brasil 
enfrentou. 

Nós agradecemos a cada um de vocês pela dedicação e 
pelo amor que depositaram em cada ação. Este trabalho 
só é possível graças a entrega e a paixão de cada um 
envolvido. 

trabalhos
voluntários:
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MUITO OBRIGADO, PARCEIROS!
Fazemos amigos, não negócio. Ampliamos a família e somamos forças para mudar a reali-
dade do nosso país. As parcerias com o setor privado foi o que possibilitou manter a boa 
estrutura para realização de todos estes projetos. Nenhum deles nos deixaram na mão...

Nestes 15 anos, realizamos dezenas de projetos em parceria com o setor público, nas 3 esfe-
ras: Municipio, Estado e União, via os seguintes órgãos: 
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Existem inúmeras formas de você contribuir com o 
trabalho que o Instituto Muda Brasil desempenha 
e nos ajudar a continuar cumprindo esta missão,!

Através de trabalhos voluntários, parcerias, 
doações de produtos ou serviços, contratando um 
jovem aprendiz ou fazendo parte de programas de 
voluntariado e negócios sociais. Além de direcionar 
o seu imposto devido a um projeto incentivados 
ou fazer uma contribuição financeira de qualquer 
valor de acordo com a suas possibilidades!

As doações podem ser feitas em dinheiro ou 
através de transferência bancária:

 INSTITUTO MUDA BRASIL

CNPJ: 08.817.519/0001-79

BANCO DO BRASIL

AG: 6975-2

CC: 5135-7

Muito obrigado!

faça parte
desta mudança:
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G U I L H E R M E  L I M A
glima@imbra.org.br

(11) 94030 7851

W W W. m u d a b r a s i l . O R G . B R
contato@imbra.org.br

(11) 5531 3582 | 2615-1502

G

I

Contatos:
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APOIE NOSSA CAUSA!
E sem pagar nada por isso. 

A VISA fechou uma parceria 
com o Instituto Muda Brasil e 
a cada transação efetuada por 
você, a VISA fará uma doação 
para o Instituto sem nenhum 
acréscimo a sua compra.
Para apoiar esta causa é muito 
simples, basta apontar a câmera 
do teu celular para o código QR 
abaixo e fazer o cadastro do teu 
cartão visa (crédito ou débito)!
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