


Criar uma rede de educadoras para multiplicar 

conhecimentos, fortalecer e empoderar mulheres 

do Brasil em situação de vulnerabilidade social, 
emocional e profissional.

• ética

• compromisso com a educação

• fortalecimento feminino

• transformação social

Ser uma rede nacional de mulheres 

empoderadas e propagadoras da educação 

formal e informal para transformar vidas.



Organizar, patrocinar e realizar cursos, eventos, 
congressos, reuniões, conferências, mostras, debates, 
pesquisas, seminários, palestras, cursos, programas de 
treinamento multidisciplinar, sem fins lucrativos;

Estabelecer alianças e acordos estratégicos com 
associações similares, nacionais ou internacionais, 
públicas ou privadas, que visem o amparo e a promoção 
de oportunidades de desenvolvimento de crianças, 
adolescentes e mulheres;



Profissionais da Educação
- professoras
- orientadoras
- inspetoras
- diretoras
- Estagiárias

Profissionais da Saúde
- cuidadoras
- médicas
- enfermeiras
- psicólogas
- fonoaudiólogas
- neuroeducadoras
- nutricionistas
- entre outros

Educadoras para a Vida
- mãe
- tia
- avó
- Família

Comunidades 
- lideranças de comunidade
- prefeituras
- Orfanatos

ONGs
- Lideranças

MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL



MÁSCARAS: Eu me cuido e juntos cuidamos de todos

Prevenir a contaminação e transmissão do Corona vírus, permitindo que a volta às aulas 
presenciais seja feita de maneira segura. Ação solidária para proteger crianças, funcionários, 
profissionais de educação e famílias das escolas públicas e das comunidades escolares que 
estão em áreas de vulnerabilidade social.



Cozinhando com ELA 

Programa de  receitas fáceis e econômicas no canal do youtube que   podem ser 

feitas por pessoas que não sabem cozinhar e podem ser vendidas como fonte de 

renda extra .

Escuta Ativa e Afetiva 

Proporcionar um encontro entre pessoas que desejam apoiar outras pessoas em 

situação de isolamento e/ou solidão e que precisam ser ouvidas. Não é uma 

terapia nem um aconselhamento, é um espaço aberto onde as pessoas podem se 

expressar sabendo que serão ouvidas com atenção.



“Mediação, Jogos e Neurociências no Transtorno do Espectro Autista” 

Promover um espaço de desenvolvimento emocional , cognitivo e relacional aos  

jovens com TEA – Transtorno do Espectro Autista, suas famílias e profissionais que 

atuam junto à eles. Os encontros são configurado pelas situações de jogos , 

mediações e reflexões compartilhadas . 



“Despertando seus talentos“ 

O Projeto realizado têm como objetivo, preparar mulheres e jovens para serem contratadas 

pela empresa Persone ou indicar as candidatas para outras instituições.

“ELAS têm Direitos”  

Foi desenvolvido para nutrir as mulheres dos seus direitos 

na sociedade , além de fornecer uma certificação de curso 

de extensão que qualifica o currículo para sua vida 

profissional .

O curso composto por 04 jornadas com temas relevantes 

sobre o direito das mulheres, educação, vulnerabilidade, 

economia, inclui um planejamento financeiro . 



O Instituto ELA, Regional Amazonas, apoia  o Lar das Marias. 
Mulheres do interior do Amazonas, de cidades Ribeirinhas, que 
fazem tratamento médico, e são acolhidas no Lar das Marias.

Esse Lar oferece hospedagem, alimentação,
apoio psicológico, etc. 

É um  espaço onde ensinamos  mulheres carentes do estado do 
amazonas a cozinharem e receberem noções de 
empreendedorismo e assim, terem uma fonte de renda. 

O projeto foi realizado com o apoio do chef Fernando Souza Neto 
da Escola Alquimia Arte Culinária.



Mulheres Empreendedoras 

O Instituto ELA, sob a orientação de Letícia Costa Teixeira, idealizou o curso, para 

mulheres já são empreendedoras e outras que pretendem abrir o próprio negócio, e  

muitas vezes possuem restrições de acesso ao conhecimento, dos aspectos 

financeiros, estruturais e legais que envolvem o empreendedorismo.

Formação de Professores Mentores  

Construir uma prática pedagógica diferenciada que busca a realização 

pessoal e profissional dos seus estudantes.

A docente foi a Dra. Patrícia G. Furlanetto, tendo como como participantes 

professores do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio.



Doação  de cestas básicas e brinquedos na comunidade indígena Tuyuka às margens 

do Rio Negro

O Instituto ELA no Amazonas não mediu distância para transformar a Páscoa, o dia 

das crianças  de crianças e mulheres das comunidades indígenas. Nossa gestora de 

Manaus Nelly Falcão levou juntamente com seus colaboradores, cestas básicas, 

brinquedos e muito amor para a comunidade indigena Tuyuka situada às margens do 

Rio Negro.

Um Olhar para ELA: Vamos criançar?

Doação de brinquedos no Rio  nas comunidades em situação de extrema pobreza  
e creches.



Adote um Ciclo 

A campanha ADOTE um CICLO envolveu 
estudantes, educadores e funcionários 
em 18 empresas, 28 escolas, 5 
universidades privadas e 6 condomínios 
residenciais de todo o Brasil.

Conseguimos arrecadar 308 .839 
absorventes higiênicos para doar à 
20.389 meninas/mulheres de 
comunidades vulneráveis das cidades 
que aderiram ao programa. São Paulo, 
Rio de Janeiro, Niterói, Brasília e 
Manaus.

Para o estado de Manaus recebemos 
da P&G 200 mil absorventes que foram 
doados para as comunidades 
ribeirinhas, casas de abrigo de mães 
solo e centros de atendimento de 
medidas socioeducativas.



Conversando com ELA 

A campanha publicou vários vídeos educativos sobre temáticas como 
menstruação, doenças provocadas pela falta de cuidados, gravidez, 
doenças sexualmente transmissíveis e exames preventivos entre 
outros assuntos importantes para a saúde das mulheres.

Os vídeos estão disponíveis na playlist do Canal do YouTube do 
Instituto ELA: CONVERSANDO COM ELA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxhL6XYIfAExQp3UsHaVvpgJ
buPIppsR3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxhL6XYIfAExQp3UsHaVvpgJbuPIppsR3


Conversas sobre Educação

Discutir sobre temas educacionais e práticas pedagógicas numa linguagem acessível 
e em grupos. Provocar a reflexão; Fomentar discussões sobre aprendizagem e 
metodologias educacionais;  Instrumentalizar professoras/es para que aprimorem 
suas práticas de forma intencional

Transtorno do Espectro Autista

O Instituto ELA - Educadoras do Brasil e a Pluralità - Assessoria Educacional e Inclusiva  , 

prepararam  encontros para tratar  do TEA -Transtorno do Espectro Autista. 

Os participantes tiveram informações esclarecedoras sobre este tema que faz parte das 

nossas escolas e famílias. Precisamos entender o mundo da criança, do jovem e do adulto 

com TEA para ter uma sociedade mais justa e sensibilizada pelas dificuldades que este 

transtorno provoca nas crianças.



Casa Viva

Como fazer melhorias nos ambientes internos das casas  em comunidades com 

aproveitamento de materiais  e recursos disponíveis.

Programa ELA COM ELAS

O programa é realizado quinzenalmente com convidados especiais que contribuem 

com temas sobre o desenvolvimento social, emocional e profissional das mulheres. 



ELAS em POESIA: Sentimentos DESVELADOS

Livro de coletânea de poesias que expressem sentimentos, de várias mulheres,
muitas vezes não revelados.

Empreendedorismo Feminino

Projeto para mulheres sobre as habilidades necessárias para serem 
empreendedoras.



.

Nós, do Instituto ELA, cientes da nossa responsabilidade como organização que visa 

melhores condições de vida para as mulheres, lançamos o Selo de RESPONSABILIDADE 

SOCIAL FEMININA para que as lideranças, sensibilizadas com este propósito, nos ajudem 
a viabilizar ações efetivas que contribuam para uma sociedade mais justa e igualitária.

•Para empresas que desejam proporcionar aos seus colaboradores, em especial às 

mulheres, condições mais igualitárias e oportunidades de ações voluntárias para todos;

•Para escolas e universidades que buscam viabilizar aos seus estudantes ações de 

solidariedade junto às comunidades e à sociedade em geral, de acordo com as 

especificidades de seus currículos.

Lembrete: para a Educação Básica, a Lei Federal 14.164, de 10 de junho de 2021, inclui 

conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher nos seus currículos e institui a 

Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Conheça 
aqui: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.164-de-10-de-junho-de-2021-325357131

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.164-de-10-de-junho-de-2021-325357131




Rio de Janeiro

São Paulo  

Amazonas

Paraná 



https://www.institutoela.org.br/ linkedin.com/company/ela-instituto/

facebook.com/elainstituto instagram.com/elainstituto/

youtube.com/c/InstitutoElaEducadoras/

https://open.spotify.com/show/0ZyIsRToYH5

Nb9aMTsUgqV

https://www.institutoela.org.br/
https://www.linkedin.com/company/ela-instituto/
facebook.com/elainstituto
https://www.instagram.com/elainstituto/
https://www.youtube.com/c/InstitutoElaEducadoras/
https://open.spotify.com/show/0ZyIsRToYH5Nb9aMTsUgqV





