


Fundado em 2020 por um grupo de educadoras, mulheres fortes e sonhadoras 

que querem inspirar outras mulheres que educam – seja formalmente, nas 

instituições de ensino/escolas, ou informalmente, no dia a dia de suas famílias e 

comunidades. 

O Instituto ELA é uma rede de educadoras que multiplica conhecimentos, 

fortalece e empodera mulheres do Brasil, em situação de vulnerabilidade social, 

emocional e profissional.

Por que as mulheres?

Valorizamos TODOS que atuam em educação! Entretanto, em uma constante 

busca pela igualdade de gênero, e em atenção à Agenda 2030 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Instituto ELA –

Educadoras do Brasil vem como um incentivo à força feminina, reconhecendo 

e valorizando a sua atuação educacional para a sociedade.



Ser uma rede nacional de educadoras para 

apoiar e fortalecer meninas e mulheres, em 

situação de vulnerabilidade social, emocional e 

profissional

Ser uma referência social  na transformação de 

vidas de mulheres e meninas no Brasi por meio 

da educação

Ética

Compromisso com a educação

Fortalecimento feminino

Transformação social



Acreditamos que informação e conhecimento são ferramentas 

essenciais que abrem caminhos e oportunidades de 

transformação, sendo assim,  realizamos cursos, simpósios, 

conferências, debates, palestras e várias campanhas, envolvendo 

educadoras e profissionais de diferentes áreas de atuação para 

apoiarmos mulheres em situação de vulnerabilidade social, 

emocional e profissional. 

Para fortalecer o nosso propósito, estabelecemos alianças com 

associações públicas e privadas, que visam o amparo e a 

promoção de oportunidades de desenvolvimento de crianças, 

adolescentes e mulheres pelo Brasil. Ampliamos a rede de 

educadores que acreditam na educação! Juntos somos mais 

fortes.  



✔ Mulheres em vulnerabilidade social 

✔ Profissionais da Educação

✔ Profissionais da Saúde

✔ ONGs

✔ Educadoras para Vida 

✔ Comunidades



Rio de Janeiro

São Paulo  

Amazonas

Paraná 

Minas Gerais



.

Cientes da nossa responsabilidade como organização que visa melhores condições 

de vida para as mulheres, disponibilizamos 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.

Quem pode receber este Selo?

✔ Empresas que desejam proporcionar aos seus colaboradores, em especial às 

mulheres, condições mais igualitárias e oportunidades de ações voluntárias para 

todos;

✔ 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.

Contamos  atualmente com 35 organizações participantes, sendo: 14 empresas, 9 

IES e 12 escolas de educação básica.
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Adote um Ciclo 

O projeto  ADOTE um CICLO envolveu 

estudantes, educadores e funcionários em 

empresas, escolas e universidades 

privadas. 

Conseguimos arrecadar 69.404 

absorventes higiênicos para doar à 4.626 

meninas/mulheres de comunidades 

vulneráveis das cidades de  São Paulo, 

Rio de Janeiro, Niterói, Brasília, Manaus e 

Paraná.



RESULTADOS

87.298

Unidades

325.276



INSTITUIÇÕES ATENDIDAS

SÃO PAULO MINAS GERAIS AMAZONAS

• Paraisópolis

• Aspirantado Santa Bárbara 

• SCFV Ccinter Mãe do Redentor

• Medidas Socioeducativas - Vila 

Andrade

• Lar dos idosos

• Instituto Madhu

• Escola Estadual Johann 

Gutenberg

• Hospital Thereza Perlatti

• Pró-meninas – Jaú

• Associação crescer sempre

• Instituição Caritas Campo Limpo

• Maternidade Odete 

Valadares  

• E.E Celmar Botelho Duarte

• E.E. São Pedro e São 

Paulo

• APAC Associação de 

proteção e assistência as 

condenadas

• Escola Municipal Lívio 

Mucio Conrado Silva

• Grupo Escola, Amizade e 

Amor – GEAA

• Escola Municipal Rodolpho Valle   

PARANÁ

• Amigos Contra Fome Maringá

• Sopão da Jô

Rio de Janeiro 
• Comunidade do  Preventório   



ARRECADAÇÃO POR REGIONAL

SÃO PAULO

AMAZONAS

PARANÁ

MINAS GERAIS

43.611

3.920

19.948

6.073

Unidades abs.

RIO DE JANEIRO 3.446



Conversando com ELA 

Vídeos educativos sobre temáticas como menstruação, 

doenças provocadas pela falta de cuidados  e exames 

preventivos entre outros assuntos importantes para a saúde das 

mulheres. (9 vídeos)

Foram impactadas mais de 180 pessoas nessa playlist.

Saúde da Mulher 

Temas sobre a saúde física e emocional que afeta as meninas e 

mulheres na adolescência e na vida adulta tais como TPM, 

endometriose entre outros. (7 vídeos)

Foram impactadas mais de 150 pessoas nessa playlist.



Práticas exitosas em escolas parceiras do SELO sobre os cuidados com  a 

natureza ambiental, vegetal, animal e humana.

Vídeos de educadores, lideranças e  estudantes, na playlist do nosso canal do 

YouTube. Total 19 vídeos .

Experiências em comunidades vulneráveis com mais de 2 mil pessoas 

impactadas, somando estudantes, professores, diretores escolares e famílias. 



Professoras da rede pública ou líderes de comunidades!

Instituto ELA – Educadoras do Brasil e a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie proporcionaram uma oportunidade incrível para as professoras 

das escolas da rede pública e líderes mulheres de comunidades com uma 

curso de formação de jovens empreendedores. 

A capacitação foi realizada 100% na modalidade a distância, via plataforma 

Moodle, com aulas síncronas e assíncronas, totalizando 40 horas de carga 

total.

Foram selecionados  projetos que receberam mentorias da equipe

do Mackenzie, além de bolsas de estudo da Fundação Estudar para os 

profissionais que concluíram o curso e entregaram seus projetos.

Foram aproximadamente 25 profissionais inscritos, 8 projetos 

selecionados com mentoria e bolsa de estudos de cursos para 

aprofundamento profissional. 



Projeto de vida foi uma tema abordado junto aos adolescentes, conduzido pela Carla 

Renata Peres Pina.

O curso com 4 encontros online, apresentou e refletiu sobre o conjunto de 

competências relacionadas à capacidade de lidar com emoções, mais 

especificamente, à maneira como elas são percebidas, processadas e 

compreendidas. 

As competências socioemocionais, considerando contribuições da pedagogia, 

psicologia, neurociência e ciências humanas, definem um conjunto de habilidades e 

atitudes relacionadas às diversas dimensões do ser humano, que os prepara para 

lidar com a realidade atual e os desafios que ainda estão por vir.

No total foram impactadas mais de 30 pessoas, sendo 10 jovens, 4 famílias e 5 

educadores.



A Liderança é uma arte, uma escolha e uma jornada que começa por 

você. "Jamais poderemos liderar outras pessoas, enquanto não formos 

líderes de nós mesmas".

Foram duas turmas com 3 encontros cada. 

Quem se beneficiou: 

✔ Lideranças voluntárias do Instituto Ela

✔ Lideranças das instituições parceiras do Selo de Responsabilidade 

Social Feminina

Ao todo tivemos mais de 95 mulheres impactadas com estas 

mentorias!



Em nosso primeiro simpósio, Desenvolvimento Pessoal e Profissional: 

caminhos e possibilidades, reunimos lideranças de instituições que são 

parceiras dos nossos  projetos e líderes das comunidades em situação de 

vulnerabilidade para compartilhar experiências, refletir sobre atitudes, 

comportamentos e ações práticas podem ser instrumentos de fortalecimento 

das nossas ações. Liderança, Motivação, Violência Doméstica, Criatividade 

forma temas abordados por profissionais especializados e com muita 

experiência em desenvolvimento humano.

O 1º Simpósio foi realizado na UVA – Campus Botafogo, com o objetivo de 

que os participantes recebessem conhecimento e pudessem doar absorventes 

que foram distribuídos para as meninas e mulheres das comunidades  em 

extrema pobreza no estado do Rio de janeiro. 

Na ocasião, 6 instituições do estado do Rio de Janeiro receberam a placa do 

Selo de Responsabilidade Feminina. 



Nosso primeiro livro!

Nesta obra contamos com, mulheres e meninas, dividindo um pouco das 

suas histórias, da alegria de terem compartilhado seus sentimentos e verem 

o resultado dos seus escritos, organizados com tanto carinho pela nossa 

voluntária e poetisa Marli Dias.

Pernambuco, Bahia, Goiás, Brasília, Rio, Amazonas, Rio Grande do Norte e 

São Paulo estão sendo representados por mulheres maduras e meninas 

mulheres dividindo amor e esperança num mundo melhor e numa sociedade 

mais justa e igualitária.

Gratidão a todos pela linda doação que fizeram! Deram o que vocês tem de 

melhor: a fé na vida! Os resultados da venda dos exemplares serão 

revertidos para os projetos da instituição que apoia mulheres em situação 

de vulnerabilidade social, emocional e profissional.

Foram 26  autoras, 200 exemplares vendidos e mais de 300 

adolescentes beneficiadas com as doações. 



Nasce nossa segunda obra com o propósito de reunir voluntárias que 

queiram fazer parte de uma história que envolve meninas e mulheres do 

Brasil.

O livro apresenta dados estatísticos, pesquisas, histórias e depoimentos que 

contribuem para revelar a realidade da pobreza menstrual no Brasil. 

São 41 mulheres que trazem histórias, pesquisas e narram de forma 

poética questões que envolvem a menarca, a menopausa, mitos e tabus que 

ainda circundam este tema. A pobreza menstrual é real! 

Toda a renda com a venda dos exemplares será revertida em produtos para 

combater a pobreza menstrual! 



Direto ao Ponto 

Fortalecer os vínculos com os homens que apoiam e acreditam na força feminina.

Os encontros foram com temas intrigantes e provocativos que trouxeram muitas 

experiências incríveis para nossas mulheres. 

Foram mais de 1.000 pessoas impactadas nessas lives. 



Palestras, vídeos no canal do Youtube e um ebook 

completo com excelentes dicas para trabalhar  o tema 

da violência que cresceu muito durante a pandemia. 

Estudantes da Educação Básica de São Paulo, 

Funcionários de Manaus, Estudantes e Professores do 

Ensino Médio e famílias de São Paulo fizeram parte 

dessa ação!  

Foram envolvidos mais  400 estudantes do EM, 500 

estudantes da Educação Básica e suas famílias, 150  

funcionários e 200 educadores. 



Resenhas, indicações de obras e muito conteúdo interessante,  

para todas as Educadoras Brasileiras que acreditam no poder 

mágico da leitura. 



Elaborado especialmente para quem quer ser empreendedora da 

sua vida!

Direcionado às mulheres que queiram aprofundar seu 

autoconhecimento, melhorar sua autoestima e planejar ações 

futuras  tem a oportunidade de realizar de forma gratuita. 

Queremos contribuir de forma significativa para  um mundo mais 

inclusivo, fomentar a cidadania e a dignidade humana. 

A modalidade é totalmente online, com oportunidade de ter 

acesso a muitos vídeos  e reflexões para seu aprofundamento 

pessoal. 

O curso está disponível gratuitamente na plataforma EAD do 

Instituto Ela.

Atualmente 26 mulheres realizando o curso na plataforma.



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.

Foram um total de 16 vídeos dentro da playlist 

e mais de 800 pessoas impactadas. 



É um espaço onde ensinamos mulheres carentes 

do estado do Amazonas a cozinharem e 

receberam noções de empreendedorismo e assim, 

terem uma fonte de rende. 

No ano de 2022, mais de 30 mulheres, 

funcionárias voluntárias do colégio Martha 

Falcão,  participaram desse curso e estão 

mudando suas vidas e de suas famílias. 

Gratidão ao master chefe Fernando da 

www.alquimiaculinária.com.br pela doação de seu 

tempo e de conhecimento. 

http://www.alquimiaculinária.com.br/


Foram mais de 40 pessoas impactadas de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Jovens voluntários  (12) no Rio de Janeiro, (10) em São Paulo e (6) 

voluntárias idosas de São Paulo.

Espaço de partilha e escuta, onde as pessoas podem se expressar 

sabendo que serão ouvidas com atenção.

O Projeto viabiliza encontros entre pessoas que desejam apoiar 

outras em situação de isolamento e/ou solidão e que precisam ser 

ouvidas. 



Habilidades Sociais, Emocionais e Éticas na vida, na escola e 

no trabalho “Mediação, jogos e neurociências”    

O projeto têm como objetivo promover um espaço de 

desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de habilidades  para 

os  jovens assistidos e suas famílias. 

Esse espaço, configurado pelas situações de jogos e reflexões 

compartilhadas, mobiliza interações significativas e possibilita 

intervenções intencionais e simulação de situações do cotidiano 

da casa, da escola e do trabalho.

Nesse projeto participam 25 jovens e suas famílias, 35 

professores da AMA e estagiários foram envolvidos, 15 

professores da equipe técnica, coordenadores, diretores e 

psicólogos. 



Agosto é o mês de conscientização sobre o combate à violência contra a 

mulher.

O mês é representado pela cor lilás, com o objetivo de potencializar a 

divulgação da Lei Maria da Penha e dos canais de denúncia sobre a 

violência existentes.

Ao longo do mês, o Colégio HIGH Line, realizou projetos nos eixos 

Cidadania e Responsabilidade Social, com o envolvimento dos alunos a 

partir do 8º ano em várias atividades sobre a temática.

Para complementar este estudo, em parceria com o Instituto ELA -

Educadoras do Brasil, os estudantes tiveram uma palestra com a 

professora e advogada Juliana Marques voluntária do Instituto ELA, no 

dia 31 de agosto, com o tema "Relações sociais e a violência: Tipos de 

relacionamentos abusivos".

No dia 30/08 as famílias foram envolvidas nesta ação, com a palestra da 

mesma temática.



Playlist em nosso canal do YouTube 

onde mulheres contam suas 

histórias de superação após a 

descoberta do câncer de mama. 

Impactamos mais de 300 pessoas 

com essa playlist.



✓ Instituto  Êxito de Empreendedorismo

✓ SEMESP

✓ ABMES 

✓ AMPESC 

✓ SEMERJ 

✓ Fundação FAT



O Projeto CASA VIVA foi um sucesso! 

As mulheres da comunidade do Preventório, ficaram muito 

animadas para transformarem suas casas em lugares agradáveis, 

aproveitarem os espaços e sentirem a alegria de verem as 

transformações que foram realizadas com suas mãos. 

Alguns temas foram abordados, refletidos, pela nossa voluntária 

Renata Areias e depois todas colocaram as “mãos na massa”.



O Instituto ELA – Educadoras do Brasil e a Escola Técnica –

Fundação FAT reconhecem a importância de uma formação 

técnica abrangente para novas oportunidades no mercado de 

trabalho. ELA & FAT juntos para ajudar jovens!

Cursos de qualidade em áreas que estão necessitando de mais 

profissionais melhor preparados num ambiente competitivo! A 

educação fará a diferença no seu currículo, e serão profissionais 

de sucesso.

📍Técnico em ADMINISTRAÇÃO (nível médio)

📍Técnico em RECURSOS HUMANOS (nível médio )

📍Técnico em SERVIÇOS JURÍDICOS (nível médio )



Doação de cestas básicas no  Lar das Marias, que é uma 

instituição que acolhe mulheres ribeirinhas e de outras 

comunidades do estado do Amazonas.

O Instituto ELA em parceria com o Colégio Martha Falcão tem 

como missão ajudar a Instituição Lar das Marias que mantém 

mulheres do estado do Amazonas que estão em tratamento 

oncológico. As mulheres são acolhidas com moradia, 

alimentação, recebem tratamento médico com especialistas, 

medicamentos e realizam atividades para ajudar na sua 

recuperação. Além de todos estes cuidados, estas mulheres 

recebem assistência psicológica e humana durante todo seu 

tratamento.

As voluntárias do Instituto ELA em Manaus, juntamente com a 

professora Nelly, estão abertas para receber mais voluntárias que 

queiram apoiar o Lar das Marias.



O Instituto ELA recebe com muita honra os 

embaixadores que ampliam nosso time  de  

voluntários para continuarmos firmes no 

nosso propósito de apoiar as lideranças 

femininas no seu trabalho de realização de 

projetos que provoquem impactos sociais.

Gratidão  aos nossos embaixadores  José

Salibi Neto e Tacito Cury que nos apoiam  

na missão de transformar vidas pela 

educação, na busca de uma sociedade 

igualitária e um mundo mais sustentável.  



Nos dias 29 e 30 de setembro o maior fórum de 

Educação Superior do Brasil promoveu discussões 

importantes sobre o perfil dos nossos estudantes, os 

desafios dos professores e as mudanças necessárias 

na gestão para estes novos tempos.

O Instituto ELA – Educadoras do Brasil, esteve lá! 

Projetos sociais, ações de impacto e possibilidades de 

parcerias foram apresentados pela nossa equipe no 

Espaço reservado para o ELA.

Agradecemos o SEMESP pelo apoio a nossa missão! 

Gratidão Rodrigo Capelato e Lúcia Teixeira pela 

parceria!



ABMES e ELA parceiros na missão de transformar vidas pela 

EDUCAÇÃO.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior -

ABMES formalizou hoje a parceria com o Instituto ELA - Educadoras 

do Brasil, que realiza projetos que visam a transformação de vidas por 

meio de ações educativas para o fortalecimento de meninas e 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, emocional e 

profissional.

No seminário realizado dia 09 de agosto em Brasília, a vice presidente 

da ABMES, a educadora Débora Guerra, o presidente Celso Niskier, a 

presidente do Instituto ELA, a educadora Sônia Colombo e o 

conselheiro José Roberto Covac, assinaram o termo de parceria.

“Estarmos unidos em prol da educação e realizarmos ações em 

benefício das mulheres em situação de vulnerabilidade, traz muita 

alegria para as 2 instituições, que acreditam na transformação de vidas 

e numa sociedade mais justa e igualitária”.



No dia 5/10 realizamos a entrega presencial do Selo de 

Responsabilidade Social Feminina às instituições de ensino e às 

empresas parceiras aqui de São Paulo.

Foi um evento muito lindo e enriquecedor! Tivemos a presença do 

Tácio Cury que nos presenteou com uma palestra sobre ESG –

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE, além das nossas 

presidentes Sonia Colombo e Sandra Garcia apresentando os 

projetos realizados durante esses dois anos de Instituto ELA.

Agradecemos imensamente a todos que participaram do evento, 

sendo presencialmente ou online e, principalmente, aos nossos 

parceiros do Selo! Sem vocês, muitas coisas não seriam possíveis!



No Geduc 2022, as voluntárias do Instituto ELA do Brasil, se 

encontram para celebrar as vitórias e conquistas de tantos 

projetos que impactaram mais de 100 mil pessoas pelo Brasil.

O Instituto ELA, além de realizar projetos, cursos, que ajudam 

no fortalecimento das habilidades femininas, ajudam no 

combate à violência, com palestras e materiais de apoio, 

integram empresas e instituições de ensino em prol de ações 

para ajudar na valorização da mulher, no respeito, por meio do 

SELO de RESPONSABILIDADE SOCIAL FEMININA, e 

diminuição da pobreza menstrual e na dignidade humana, com 

o Projeto ADOTE um CICLO lança no GEDUC sua primeira 

obra literária, um livro de poesias com poemas e textos 

poéticos de várias autoras que registram os sentimentos 

durante estes 2 anos de pandemia, ELAS em POESIA: 

SENTIMENTOS DESVELADOS.

O valor arrecadado com a venda dos livros foi revertido em prol 

dos projetos da instituição.



O Instituto ELA - Educadoras de Brasil sensibilizado pela situação das 

chuvas em Petrópolis, uniu as educadoras em prol de apoiarmos 

tantas famílias desabrigadas com arrecadação de alimentos e 

produtos de higiene. 

As doações foram entregues para lideranças que estavam atuando 

diretamente com as vítimas da tragédia  . Foram mais de 300 famílias 

beneficiadas . 



O Instituto ELA - Educadoras do Brasil, apoiou o encontro organizado 

pelo Instituto Madhu, para mulheres em vulnerabilidade emocional que 

tiveram suas vidas marcadas por episódios de violência.

Nossa vice-presidente, Sandra Garcia, esteve representando nossa 

instituição, realizando uma palestra sobre Autoconhecimento: 

autoestima, autocuidado e autoconfiança para jovens, mulheres e 

colaboradores que atuam na instituição realizando muitas delas um 

trabalho voluntário.

O encontro reuniu outras mulheres de outras instituições que 

acreditam na transformação de vidas pela Educação. Atividades, 

oficinas, palestras e muita interação fizeram parte deste encontro.

O Instituto ELA - entregou Kits de higiene, para todas as mulheres e 

funcionárias que apoiam a Instituição, que cuida destas mulheres que 

tiveram suas vidas marcadas por situações de violência e buscam 

força para superar estes desafios! Foram mais de 45 mulheres 

beneficiadas .



O Instituto ELA - Educadoras do Brasil da Regional do Amazonas 

realizou mais uma ação solidária fruto da campanha Natal sem fome.

Caminhada Solidária em parceria com as Instituições Pinocchio e 

Martha Falcão. Nossa gestora professora Nelly Falcão, juntamente 

com nossas voluntárias, foram de barco até a comunidade ribeirinha 

Nossa Senhora do Livramento. Foram distribuídas 50 cestas básicas, 

brinquedos e lanchinhos para 200 crianças.

As famílias acolheram a equipe com muito amor, alegria e gratidão por 

terem um Natal mais digno proporcionado pelas famílias que fizeram 

as doações.







https://www.institutoela.org.br

+ 1.000 leitores no blog

linkedin.com/company/ela-instituto/

+ 663 seguidores

facebook.com/elainstituto

+ 1.079 seguidores

instagram.com/elainstituto/

+ 7.661 seguidores

youtube.com/c/InstitutoElaEducadoras/

+ 656 inscritos

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

Nb9aMTsUgqV

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