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Educando 
para a vida
Com mais de 50 anos de história, a Fundação Bradesco sempre atuou com foco no desenvolvimento da sociedade por 

meio da valorização da educação. Essa trajetória, começada em 1956, com a iniciativa de Amador Aguiar, fundador do 

Banco Bradesco, consolidou-se no último ano com reformas importantes para um ensino de excelência e a ampliação 

de horizontes e realizações para alunos de todos os cursos.

Neste relatório, as atividades do último ano estão retratadas de maneira que demonstre a evolução da Instituição para 

aprimorar as práticas pedagógicas e incentivar a formação cidadã de crianças e jovens. A melhoria desse modelo de gestão 

e execução das diretrizes continuará a ser expandida em 2013, atingindo outras Unidades em todos os Estados brasileiros.

Ouvir alunos, pais, professores e demais públicos é parte importante desse processo vivenciado na Fundação Brades-

co. O relatório é mais um instrumento que apoia a estratégia e procura elevar o patamar de qualidade desse relacio-

namento construído com solidez ao longo das décadas.
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A Fundação Bradesco realizou em 2012 importantes 

mudanças para continuar com o propósito de pro-

mover a formação cidadã e a inclusão social, transfor-

mando comunidades por meio da educação. Foi um 

ano marcado pela reformulação intensa na Educação 

Básica e por melhorias nas demais áreas da Instituição.

Em 16 Escolas implantamos as novas matrizes escola-

res, com o Ensino Médio diurno e o acompanhamen-

to bimestral do desenvolvimento de nossos alunos. 

E esse modelo se expandirá em 2013 para as demais 

Unidades Escolares. Trata-se de uma movimentação 

de todos os nossos colaboradores e educadores, um 

esforço conjunto para garantir a qualidade do ensino 

em todas as localidades onde estamos presentes.

E a dedicação para fazer com que essa proposta estra-

tégica se concretizasse foi grandiosa. Envolveu a refor-

ma das instalações, a defi nição e construção de novos 

materiais pedagógicos de apoio, o diálogo entre educa-

dores, familiares, alunos e Escola. Muitas das mudanças 

que fi zemos inclusive foram demandas de nossos estu-

dantes e das comunidades, que fazem parte da Funda-

ção, e partimos disso para melhorar nossa atuação.

Reforçamos ainda o apoio a nossos educadores, pro-

movendo encontros e o acompanhamento constante 

das equipes corporativas. Esse alinhamento é fun-

damental para entendermos a realidade nas nossas 

unidades e garantirmos a execução das diretrizes pro-

postas. Também para permitir o melhor alinhamento 

interno, implantamos o Programa de Gestão Estraté-

gica, que deverá ser desdobrado e aprimorado nos 

próximos anos.

Mensagem
do presidente GRI 1.1 | 1.2



Em 2012, nossas 40 Unidades Escolares localizadas em 

todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal bene-

fi ciaram 111 mil alunos. Mais do que isso, contribuíram 

para transformar a vida desses estudantes, ampliando 

seus horizontes e oferecendo as bases para que apro-

veitem as perspectivas que se abrem para o futuro.

Mantivemos firme ao longo do ano nosso compromis-

so com o desenvolvimento do País, atuando na for-

mação de cidadãos e profissionais ao trabalhar pela 

formação integral dos indivíduos. Merece destaque o 

Programa Projeto de Vida e as formações técnicas do 

Ensino Médio e de Formação Inicial e Continuada, que 

capacitam jovens para a vida profissional.

Nossas Unidades transformam 
a vida dos estudantes ao 
ampliar seus horizontes

Este ano de intensa transformação representa um marco 

em nossa história e nos orgulha poder compartilhá-lo com 

nossos públicos. Nesta publicação, relatamos algumas 

das principais iniciativas empreendidas em 2012 com 

esse objetivo, prezando pela transparência em nossa 

prestação de contas e convidando todos a escrever co-

nosco os próximos capítulos desta trajetória ímpar da 

Fundação Bradesco.

Boa leitura!

Lázaro de Mello Brandão
Presidente
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Principais indicadores 

Perfil dos alunos (%)

.12.11

91,76 91,82

8,24 8,18

Funcionários e fi lhos de funcionários 

da Organização Bradesco

Comunidade

GRI EC8

Investimento para benefício 
público (R$ milhões)

.13*.12.11

291,9

460,9

374,2

Distribuição do Valor Adicionado – DVA (%)* 2012 2011

Colaboradores 25 30

Superávit 75 70

Total de alunos por modalidade de ensino 2012 2011

Educação Básica1 46.885 ² 49.938 ²

Educação de Jovens e Adultos 17.707 17.951

Formação Inicial e Continuada 46.920 44.192

Total de alunos 111.512 112.081

Escola Virtual 365.430 382.329

Projetos e ações em parceria 118.595 134.764

1  Houve redução no número de alunos na Educação Básica por haver um movimento de 

ajuste de alunos por segmento, que objetiva aumentar a qualidade do ensino e garantir a 

permanência do aluno na Fundação Bradesco.
2 O número considera os alunos da Educação Profi ssional Técnica de Nível Médio.

* Previsão.

*  Nos percentuais informados na distribuição do valor adicionado, não

foram considerados os efeitos do resultado da equivalência patrimonial.

Obs.: O processo de seleção de alunos para as novas matrículas ocorre 

anualmente e atende rigorosos critérios de análise socioeconômica, 

que incluem análise documental, entrevistas e visitas domiciliares.

GRI EC1
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Alunos por Escola 2012 2011

Aparecida de Goiânia (GO) 2.184 2.092

Bagé (RS) 2.081 2.332

Boa Vista (RR) 3.156 2.938

Bodoquena (MS) 831 2.067

Cacoal (RO) 2.921 2.821

Campinas (SP) 4.251 4.516

Canuanã (TO) 890 2.504

Caucaia (CE) 2.503 2.339

Ceilândia (DF) 3.453 3.387

Conceição do Araguaia (PA) 2.375 2.745

Cuiabá (MT) 2.443 2.439

Feira de Santana (BA) 855 869

Garanhuns (PE) 747 972

Gravataí (RS) 3.593 3.454

Irecê (BA) 2.682 2.545

Itajubá (MG) 2.130 2.164

Jaboatão (PE) 2.752 2.780

Jardim Conceição – Osasco (SP) 3.256 3.112

João Pessoa (PB) 2.283 2.150

Laguna (SC) 2.087 1.870

Alunos por Escola 2012 2011

Macapá (AP) 2.314 2.037

Maceió (AL) 2.313 2.108

Manaus (AM) 2.673 2.575

Marília (SP) 3.778 3.716

Natal (RN) 2.471 2.355

Osasco I (SP) 14.813 14.880

Osasco II (SP) 2.665 2.746

Paragominas (PA) 2.762 2.283

Paranavaí (PR) 2.053 1.778

Pinheiro (MA) 2.338 2.191

Propriá (SE) 2.285 2.218

Registro (SP) 2.773 2.687

Rio Branco (AC) 3.274 2.588

Rio de Janeiro (RJ) 4.128 4.275

Rosário do Sul (RS) 1.285 1.241

Salvador (BA) 2.644 2.422

São João del-Rei (MG) 2.054 2.304

São Luís (MA) 2.493 2.610

Teresina (PI) 2.462 2.547

Vila Velha (ES) 2.461 2.424

 20.365 (2012)
 20.491 (2011)

 42.309 (2012)
 42.824 (2011)

 11.099 (2012)
 10.675 (2011)

 28.828 (2012)
 28.106 (2011)

 8.911 (2012)
 9.985 (2011)

Número de alunos 
por região GRI EC9

 111.512 (2012)
 112.081 (2011)

TOTAL



8 .

• Principais indicadores •

AGOSTOJULHO SETEMBRO

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DE 2012 GRI 2.10

A Fundação recebeu a premiação Especial em Respon-

sabilidade Social oferecida pela Associação dos Analis-

tas e Profi ssionais de Investimento do Mercado de Ca-

pitais (Apimec). Treze alunos do Ensino Fundamental 

das Unidades Escolares de Caucaia (CE), Conceição do 

Araguaia (PA) e Osasco II (SP) receberam medalhas de 

ouro e prata e menções honrosas no Concurso Nacio-

nal de Verso e Arte “Artes e Artistas da Natureza”, pro-

movido pelo Movimento Infanto-Juvenil Crescendo 

com Arte (MICA). A Unidade Escolar de Paragominas 

(PA) fi gurou entre as 50 fi nalistas do Prêmio Victor Civi-

ta Educador Nota 10, promovido pela Fundação Victor 

Civita. Já a Unidade Escolar do Rio de Janeiro (RJ) foi fi -

nalista do 7° Prêmio Microsoft Educadores Inovadores 

Brasil 2012, promovido pela Microsoft Brasil. Artesãos 

capacitados pela Unidade Escolar de Rosário do Sul 

(RS) foram reconhecidos no 3º Prêmio Objeto Brasileiro 

– A Casa, do Museu do Objeto de São Paulo (SP).

Lançamento do Manual de Propriedade 

Intelectual e Direitos de Imagem, elabora-

do com o objetivo de conscientizar a co-

munidade escolar da Fundação Bradesco, 

incentivando-a a produzir e a compartilhar 

conteúdos inovadores e relevantes, respei-

tando os direitos autorais e os direitos de 

imagem de terceiros.

A redação de uma aluna da Unidade 

Escolar do Rio de Janeiro (RJ) foi se-

lecionada pelo Concurso de Redação 

2012 do Sindicato dos Estabelecimen-

tos de Educação Básica do Rio de Ja-

neiro (SINEPE-Rio) para o livro “Leitura, 

Informação, Memória: o exercício da 

leitura nos tempos atuais”. 

FEVEREIROJANEIRO MARÇO

O Departamento de Educação Básica publi-

cou a antologia “Aulas que São Dez 2010”, 

que reúne atividades signifi cativas realiza-

das pelos professores da Instituição, distri-

buída aos educadores da rede e parceiros 

locais. Também elaborou os cadernos de ati-

vidades para os alunos da Educação Básica 

(1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do 

Ensino Médio), com a impressão de cerca de 

44.500 cadernos para os alunos. 

A Fundação Bradesco realizou o planeja-

mento inicial das atividades previstas para 

o ano de 2012, abordando os princípios 

educacionais norteadores da proposta pe-

dagógica e a organização dos componentes 

curriculares e conteúdos.

Participação na Feira Brasileira de Ciências 

e Engenharia, Criatividade e Inovação (FE-

BRACE 2012), na qual foi premiado um pro-

jeto da Unidade Escolar do Jardim Concei-

ção (Osasco – SP). Foram recebidos como 

reconhecimentos institucionais a Ordem 

do Mérito Judiciário (Grande Colar), do Tri-

bunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

e a Certifi cação Especial em Cidadania Cor-

porativa, da revista Gestão & RH. A Funda-

ção organizou o Encontro de Orientadores 

– Projeto de Vida e apoiou e participou do 

7º Congresso GIFE, principal encontro so-

bre investimento social do Brasil. 
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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Na XV Olimpíada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica, organizada pela Socieda-

de Astronômica Brasileira (SAB), Agência 

Espacial Brasileira (AEB) e Eletrobras Fur-

nas, 30 alunos das Unidades Escolares de 

Itajubá (MG), Osasco I (SP) e Rio Branco 

(AC) receberam medalhas de ouro, prata 

e bronze. A Unidade Escolar de Rosário do 

Sul (RS) foi vencedora na categoria Meio 

Ambiente do 9° Prêmio Imprensa – Troféu 

Mário Lopes, promovido por Fecomercio, 

Sindilojas, Sesc e Senac. Em todas as Uni-

dades da Fundação Bradesco, foram pro-

movidas diversas atividades para alunos e 

comunidades na Semana da Árvore.

Alunos das Unidades Escolares de Manaus (AM) e Ma-

ceió (AL) foram reconhecidos no XII Prêmio Denatran 

de Educação no Trânsito, promovido pelo Departa-

mento Nacional de Trânsito. Já no I Concurso de Re-

dação da Escola Judiciária Eleitoral Juiz Irineu João da 

Silva (EJESC), promovido pela Escola Judiciária Eleitoral 

Juiz Irineu João da Silva (EJESC) do Tribunal Regional 

Eleitoral de Santa Catarina, a redação de uma aluna 

da Unidade Escolar de Laguna (SC) mereceu 1º lugar 

na categoria de 12 a 14 anos. Outra aluna, desta vez 

de Caucaia (CE), conquistou o 1º lugar no Concurso de 

Cartografi a para Crianças 2012 – Prêmio Prof.ª Livia de 

Oliveira, promovido pela Sociedade Brasileira de Car-

tografi a. A Unidade Escolar do Rio Branco (AC) recebeu 

o Prêmio de Escola Empreendedora, oferecido pela Jr. 

Achievement Brasil. A Fundação Bradesco participou 

do Teleton 2012, promovido pela Associação de Assis-

tência à Criança Defi ciente (AACD) e exibido pelo SBT. 

A Associação dos Moradores e Amigos da Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo 

ofereceu o Prêmio Paul Donovan Kigar à Fundação 

Bradesco. Dois projetos da Unidade Escolar de Osas-

co I (SP) foram premiados na 2ª Mostra Paulista de 

Ciências e Engenharia, da Escola Politécnica da Uni-

versidade de São Paulo. A Fundação ainda represen-

tou o Banco Bradesco na entrega da contribuição 

de R$ 1 milhão para a campanha Direito de Viver, 

do Hospital de Câncer de Barretos, e na cerimônia 

de premiação do concurso A Saúde Bucal, promo-

vido pelo Conselho Regional de Odontologia de 

São Paulo. Os corais de diversas Unidades Escolares 

apresentaram-se em festivais de Natal locais, com 

destaque para o grupo do Rio de Janeiro (RJ) e o de 

Osasco I (SP), que se apresentaram na inauguração 

da Árvore de Natal da Bradesco Seguros.

ABRIL MAIO JUNHO

Projetos das Unidades Escolares de Ma-

naus (AM) e Boa Vista (RR) foram reco-

nhecidos no Prêmio Construindo a Na-

ção 2011/2012, cuja cerimônia contou 

ainda com a apresentação do coral da 

Unidade amazonense. A Fundação Bra-

desco participou da Feira Internacional 

de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão 

e Acessibilidade (Reatech 2012). 

Premiação de alunos das Unidades Escolares de 

Maceió (AL) e Cacoal (RO) na etapa estadual do 41° 

Concurso Internacional de Redação de Cartas, pro-

movido pela União Postal Universal. Pelo segundo 

ano consecutivo, todas as 12 Escolas que oferecem 

o Programa Nacional Jovem Aprendiz receberam 

o Selo Parceiros da Aprendizagem, concedido 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Funda-

ção promoveu a 10ª edição do Dia Nacional de 

Ação Voluntária, envolvendo 40 Unidades Escola-

res, e participou do Viva a Mata (promovido pela 

Fundação SOS Mata Atlântica em São Paulo – SP) 

e do II Fórum Mundial de Educação Profi ssional e 

Tecnológica (que ocorreu em Florianópolis – SC). 

A Fundação Bradesco foi eleita como membro titular 

do Fórum Nacional de Aprendizagem Profi ssional no 

biênio 2012/2013. As Unidades Escolares de Pinheiro 

(MA) e Laguna (SC) foram homenageadas pelas res-

pectivas Câmaras Municipais locais. Alunos de Teresi-

na (PI) mereceram destaque no VII Concurso Jovens 

Escritores, promovido pela Fundação Quixote e pelo 

jornal O Dia. Já em concursos promovidos pela Se-

cretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), 

tiveram merecido reconhecimento os estudantes das 

Unidades Escolares de Manaus (AM) e Conceição do 

Araguaia (PA). Três equipes das ofi cinas de robótica 

da Unidade Escolar de Osasco I (SP) foram premiadas 

no Grande Desafi o UNICAMP, promovido pelo Museu 

Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de 

Campinas em parceria com o Instituto Sangari.



• A instituição •

O Relatório 
de Atividades

GRI 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.10 | 3.11 

| 3.13

Pela terceira vez consecutiva, a Fundação Bradesco 

publica seu Relatório de Atividades alinhado às di-

retrizes da Global Reporting Initiative (GRI), organi-

zação internacional de referência para a elaboração 

de relatórios de sustentabilidade. Esta publicação é 

autodeclarada nível C e também responde aos in-

dicadores do Suplemento Setorial de organizações 

não governamentais. Os indicadores relatados são 

indicados ao longo do texto e podem ser identifica-

dos pelo índice remissivo .

São retratados aqui o desempenho e as atividades 

da sede administrativa e das Unidades Escolares da 

Instituição durante o exercício de 1º de janeiro a 31 

de dezembro de 2012 no Brasil. A metodologia utili-

zada para priorizar os temas relevantes e selecionar 

os indicadores GRI a serem apresentados baseou-se 

na confiabilidade das informações já monitoradas 

pela Fundação, de acordo com as diretrizes da Mesa 

Regedora. Quaisquer alterações de metodologias e 

escopo estão destacadas ao longo da publicação.

O relatório pretende atender os públicos estratégicos da 

Instituição, como órgãos do governo, parceiros, pesquisa-

dores, imprensa e comunidade escolar em geral. Não há 

prática de verifi cação das informações socioambientais, 

somente das demonstrações contábeis. Para mais infor-

mações, acesse www.fb.org.br ou entre em contato pelo 

e-mail ouvidoria@fundacaobradesco.org.br.
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 A Instituição

GRI 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | NGO8

A Fundação Bradesco é uma instituição sem fins lu-

crativos, de direito privado, que busca tornar-se re-

ferência em qualidade de ensino e inclusão social. A 

Fundação acredita que, ao oferecer conhecimento, 

contribui para a construção de uma sociedade mais 

justa e desenvolvida, com igualdade de oportunida-

des para todos, independente das dificuldades sociais 

e das limitações físicas.

Com sede localizada em Osasco (SP), onde funciona 

seu núcleo administrativo e pedagógico, conta com 

2.877 colaboradores, dos quais 1.341 são docentes ou 

orientadores que trabalham diretamente com os mais 

de 111 mil alunos. Está presente em todo o Brasil por 

meio de 40 Escolas próprias, nas quais oferece progra-

mas de Educação Básica, Educação Profissional Téc-

nica de Nível Médio, Formação Inicial e Continuada e 

Educação de Jovens e Adultos. Além disso, dissemina 

conhecimento por meio da Escola Virtual, de Centros 

de Inclusão Digital e do Centro Educacional e mantém 

o Museu Histórico Bradesco. Suas atividades são cus-

teadas pelos rendimentos do seu patrimônio. 



HISTÓRIA

Linha histórica da Fundação Bradesco

1956
Instituída a 

Fundação 

São Paulo de 

Piratininga.

1981
Declarada 

Entidade de 

Utilidade 

Pública 

Federal.

1998
Lançamento do 

primeiro curso de 

informática para 

defi cientes visuais do 

Brasil, utilizando o 

software Virtual Vision.

2007
A Fundação Bradesco é tema 

para estudo de caso na John 

Kennedy School of Government, da 

Universidade de Harvard (EUA), com 

o título Os desafi os da Fundação 

Bradesco fazendo a diferença no 

sistema educacional brasileiro .

1967
Alterada a 

denominação 

para Fundação 

Bradesco.

1985
Com 29 Escolas, 

atende 33 mil 

alunos. Início do 

Telecurso 2º Grau 

na rede de Escolas.

2003
A Fundação Bradesco passa a estar 

presente em todos os Estados 

brasileiros e no Distrito Federal, com 

a inauguração da Unidade Escolar de 

Boa Vista (RR). Realizado o primeiro 

Dia Nacional de Ação Voluntária, 

com mais de 4 mil voluntários.

1996
A Fundação 

Bradesco completa 

40 anos. 

2005
Inaugurado, na Ilha 

do Bananal (TO), o 

primeiro Centro de 

Inclusão Digital em uma 

comunidade indígena – 

na tribo Javaés –, ligado à 

Escola de Canuanã (TO).

2012
A Fundação Bradesco 

consolidou reformas 

importantes para um ensino 

de excelência, promoveu o 

fortalecimento institucional 

e ampliou horizontes para 

alunos de todos os cursos.

1975
Reconhecida 

como Entidade de 

Fins Filantrópicos 

pelo Conselho 

Nacional de 

Serviço Social.

1997
Associação ao 

projeto Futura, 

o Canal do 

Conhecimento.

1962
Inaugurado o Grupo 

Escolar Embaixador Assis 

Chateaubriand – primeira 

Escola da Fundação 

Bradesco –, em Osasco (SP), 

com 7 professores e cerca 

de 300 alunos.

1983
Inaugurado o 

Museu Histórico 

Bradesco, na 

Unidade Escolar 

de Osasco (SP).

2009
O Educa+Ação deixa 

de ser um projeto 

piloto e consolida-se 

como um programa 

de apoio técnico 

e pedagógico a 

escolas públicas.

1970
Início do Curso 

Técnico em 

Programação de 

Computadores, 

o primeiro da 

América Latina.

1989
Firmados convênios 

com empresas para a 

implantação do Telecurso 

(Ensinos Fundamental 

e Médio), buscando 

atender trabalhadores 

nos locais de trabalho.

2004
A 40ª Unidade 

Escolar é 

inaugurada no 

Jardim Conceição, 

em Osasco (SP).

2011
Revisão das diretrizes 

institucionais e 

reestruturação dos 

departamentos 

operacionais.

14 .
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Museu Histórico Bradesco

Criado em 1983, o Museu Histórico Bradesco, localizado 

em Osasco (SP), reúne um acervo de mais de 110 mil pe-

ças, entre documentos, equipamentos, fi lmes, objetos e 

fotografi as sobre a história da Organização Bradesco. O 

Museu segue os princípios da Museologia, da História e 

da Educação. Destaca-se pelo apoio à pesquisa e publica 

periodicamente o Informativo do Museu, de circulação na-

cional, para difundir aspectos de memória e cultura orga-

nizacionais, além de outros materiais impressos, digitais e 

audiovisuais. O público pode participar de atividades edu-

cativas em visitas guiadas às exposições de longa duração 

e também às mostras temporárias. 

Subsidiando o uso da memória como ativo intangível estratégico, o 

Museu mantém parcerias com as diversas áreas de negócio da Orga-

nização, com as quais desenvolve ações de integração e fi delização 

do público interno e externo, por meio de visitas, roteiros de apre-

sentação da Matriz Cidade de Deus e exibição de fi lmes históricos 

de sua coleção no Programa Cine Memória. Alunos das Escolas da 

Fundação Bradesco também participam de atividades educativas.

Em 2012, foi concluída a implementação do Programa de Gerencia-

mento Eletrônico de Documentos e Conteúdos, que defi niu as estra-

tégias, os métodos e as ferramentas para catalogação e digitalização 

do acervo. No ano, foram catalogados 1.406 itens, registrados em 

mais de 6 mil imagens digitais. Em breve, esse sistema estará disponí-

vel para consulta pela internet.

O público pode participar 

de atividades educativas 

em visitas guiadas 



Públicos de relacionamento
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alunos

família professores

mesa-regedora
e diretoria

parceiros
e aliados organização

Bradesco

órgãos reguladores

público
interno

sociedade



PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO
GRI 3.4 | 3.5 | 4.4 | 4.14 | 4.15 | NGO9

A Fundação Bradesco mantém diálogo contínuo com seus públicos estratégicos, pois entende 

que essa troca permite aprimorar suas práticas, contribuindo para o alcance de seus objetivos e 

fortalecendo o compromisso com seus princípios éticos. Esse relacionamento ocorre principal-

mente no contato diário entre alunos, familiares e representantes das Unidades Escolares, por 

meio dos setores de Orientação Pedagógica, Secretarias e Diretorias de Ensino. Em complemen-

to, são realizadas periodicamente reuniões entre pais e educadores e campanhas educativas.

O diálogo é mantido ainda por meio de dois canais: a Governança Interna, exclusivo de 

informação para o registro de situações de confl ito por parte das equipes de Direção 

Escolar, e a Ouvidoria, disponível no site da Fundação para atender as manifestações de 

todos os públicos. Há dois anos, a Instituição contratou uma consultoria especializada 

em gestão de sala de aula, motivação, orientação educacional e profi ssional e empre-

endedorismo. Em 2012, todos os orientadores educacionais das Escolas da Fundação 

Bradesco foram capacitados, além de terem sido produzido DVDs com palestras e news-

letters para os pais e de terem sido enviados vários livros e materiais. GRI 4.4

As manifestações recebidas pela Ouvidoria são analisadas e direcionadas para os de-

partamentos e as Escolas envolvidas para elaboração e envio de resposta aos manifes-

tantes. A Ouvidoria acompanha a tramitação dos processos até o seu encerramento e, 

nos casos de maior gravidade, a apuração é de responsabilidade conjunta.

Ao longo do ano, foram registradas 631 ocorrências na Governança Interna, 22% a mais do 

que em 2011. Os principais temas levantados por esses contatos foram violência (principal-

mente agressão verbal ou física), sexualidade (prioritariamente gravidez) e saúde (sobretudo 

acidentes, inclusive fora da Escola). Cerca de 88% dos registros foram solucionados, permane-

cendo os 12% restantes em acompanhamento, particularmente para tratamento de doenças.

Já na Ouvidoria, foram recebidas 9.746 manifestações, número muito próximo ao regis-

trado em 2011 (apenas 1,4% menor). Em sua maioria (86,4%), os contatos são referen-

tes a dúvidas ou solicitações, sendo negativas apenas 4,9% do total de manifestações. 

Assim como em 2011, a comunidade foi responsável pela maior parcela de contatos e 

o meio mais utilizado foi o site da Fundação. Cerca de 93% das demandas foram resol-

vidas no mesmo ano e 6,8%, canceladas por estarem duplicadas, restando apenas 0,2% 

das demandas ativas para solução em 2013.
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DIRECIONADORES 
INSTITUCIONAIS GRI 4.8

MISSÃO 
Promover a inclusão social 

por meio da educação e 

atuar como multiplicador 

das melhores práticas 

pedagógico-educacionais em 

meio à população brasileira 

socioeconomicamente 

desfavorecida.

VISÃO  
Queremos que nossas 

Escolas sejam das melhores, 

principalmente na formação do 

homem, um homem de caráter.

PRINCÍPIOS ÉTICOS 
Integridade | Equidade | 

Compromisso com a 

informação e a efi ciência nos 

resultados | Relacionamento 

construtivo | Liderança 

responsável



Forma de atuação

GRI SO1

A proposta pedagógica da Fundação Bradesco funda-

menta-se em concepções educacionais, em especial as 

socioconstrutivistas. Os atos de interagir e refl etir sobre 

o mundo cultural, histórico e científi co são fundamentais 

para que os alunos tenham uma visão e compreensão da 

realidade em toda a sua complexidade e riqueza. 

A Fundação acredita que, para proporcionar acesso a um 

ensino de qualidade, é preciso incorporar valores éticos, 

solidários e de responsabilidade social à Educação Esco-

lar contemporânea. Para isso, promove a formação de 

cidadãos conscientes, prepara jovens e adultos para o 

empreendedorismo e o mercado de trabalho e estimula 

o voluntariado em prol das comunidades.

Atua por meio de Escolas próprias que oferecem ensino 

de Educação Básica, Profi ssional e Técnica e de Jovens e 

Adultos. Além das 40 Unidades Educacionais distribuídas 

em todas as regiões do País, disponibiliza uma série de 

cursos on-line e promove projetos complementares em 

parceria com outras instituições e empresas. Para a for-

mação integral e cidadã de seus alunos, aprimora con-

tinuamente sua estrutura e metodologias de trabalho, 

investindo fortemente no desenvolvimento dos educa-

dores e na relação entre Escola, aluno e família.

A maioria das Unidades está instalada em bairros perifé-

ricos, e outras, na zona rural, onde há carência acentuada 

nas áreas educacional e assistencial. As Escolas oferecem 

oportunidade de estudo a milhares de pessoas em todas 

as regiões do País, respeitando e valorizando o contexto 

local em que estão inseridas.

Alunos por modalidade (%)

.12.11

44,6 42,04

16,0

39,4

15,88

42,08

Formação Inicial e Continuada 

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica
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Plantão de dúvidas
Nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 

Médio, alunos com dificuldades 

e/ou os que querem aprofundar 

os estudos participam da 

orientação semanal de estudos 

realizada nos plantões de 

dúvidas e ministrada pelos 

próprios professores, com 

revisão e ampliação de conceitos 

básicos. Os professores atendem 

aos alunos no contraturno

das aulas regulares.

Em 2012, foram reformuladas as estruturas física 

e pedagógico-curricular da Educação Básica, 

consolidando as decisões estratégicas planejadas 

no ano anterior. Destaque para a definição da 

proposta pedagógica, reformulação dos materiais 

didáticos, ampliação na quantidade de aulas 

diárias, sistemática de avaliação bimestral 

simultânea em todas as Unidades 

Escolares e reforma das instalações. 

Essas mudanças, já iniciadas em 

16 Unidades Escolares, foram 

usadas como referência para a 

criação desse infográfico. 

Formação Inicial e Continuada
Integrando-se ao currículo regular da Educação Básica, os 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, 

assim como alunos da comunidade, podem frequentar cursos 

de Formação Inicial e Continuada nas seguintes categorias 

formativas: Qualificação Profissional, Grupos Produtivos e 

Complementação à Formação Integral 

(leia mais sobre a FIC na página 29). 

Um dia
na Escola

RECREIOLANCHE INTERVALO

A Fundação Bradesco
oferece em suas Escolas:

Educação Básica (da Educação 

Infantil ao Ensino Médio e 

Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio), Educação de 

Jovens e Adultos e Formação 

Inicial e Continuada.
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Estudos de meio e saídas
A Fundação também promove estudos de 

meio e saídas, atividades atreladas ao 

conteúdo pedagógico que contextualizam 

o aprendizado em sala de aula com a 

realidade do aluno. O objetivo é garantir o 

encadeamento das propostas, de modo 

que o aluno amplie as habilidades de 

pesquisa no decorrer de sua vida escolar. 

Atendimento médico-odontológico 

Aos alunos da Educação Básica são 

oferecidos gratuitamente atendimentos 

médico-odontológicos, com o apoio de 

especialistas da área da saúde. Mantém 

ainda dentistas e gabinetes 

odontológicos em suas Escolas.

Projeto de Vida – Metodologia OPEE (Orientação 
Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo) 
O programa aborda princípios, valores e atitudes para 

estimular os alunos da Educação Básica a refletir sobre si 

mesmos (leia mais sobre a metodologia na página 37). Os 

alunos terão uma aula a mais, fora do horário regular das 

aulas, para o trabalho com o Projeto de Vida, dando 

continuidade ao desenvolvimento da Metodologia OPEE.

Alimentação escolar 
Oferece alimentação equilibrada, 

incentivando hábitos saudáveis. A 

alimentação escolar é gerenciada pela 

equipe de nutricionistas com a 

participação de educadores e alunos, 

visando à oferta de cardápios bem 

aceitos pelos estudantes e a 

consequente redução do desperdício 

de alimentos.

12h

13

16h0

16h15

16h25TATT
R
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Atendim
Aos aluno
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O novo modelo de atuação nesse segmento foi iniciado 

com sucesso em 16 Unidades Escolares e será replicado 

nos próximos anos, 2014 e 2015, para as demais Unida-

des da rede de Escolas da Fundação. As salas de aula fo-

ram reorganizadas, tendo o número de alunos por turma 

reduzido, para aprimorar o processo de aprendizado. 

O trabalho em parceria entre o professor e a equipe de 

apoio do Departamento de Educação Básica foi intensifi ca-

do. Esse contato direto auxilia os educadores das Unidades 

Escolares a entender diretrizes ou discutir como aplicá-las 

localmente, ao mesmo tempo em que fornece elementos 

para as equipes do Departamento compreenderem como 

a estratégia está sendo implementada em cada local. Além 

disso, a Fundação iniciou o processo de avaliação bimestral 

dos alunos, detalhado mais à frente neste capítulo, per-

mitindo o monitoramento próximo e ágil do resultado de 

aprendizagem dos estudantes. A mudança de turno do En-

sino Médio da noite para manhã e tarde – também detalha-

da à frente – levou a uma ampla reforma das instalações e 

a uma reestruturação da proposta pedagógica e da equipe 

de colaboradores e educadores.

Em 2012, a Instituição colocou em prática as propostas 

elaboradas no ano anterior, caminhando em direção à 

sua Missão. Entre os principais ganhos obtidos está o 

alinhamento do sistema de ensino, buscando a mesma 

qualidade em todas as Unidades Escolares. 

EDUCAÇÃO BÁSICA

Formar alunos cidadãos, ampliar horizontes e transfor-

mar sonhos em realidades. Com essa premissa, o Depar-

tamento de Educação Básica (DEB) da Fundação Brades-

co defi ne diretrizes, oferece suporte aos educadores e 

monitora resultados nas 37 Unidades Escolares da Insti-

tuição que contam com estudantes da Educação Infantil, 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

O Departamento de Educação Básica é organizado em 

quatro setores, que se inter-relacionam: Ensinos Funda-

mental e Médio, Mídias Educacionais, Projetos Educacio-

nais e Legislação. A atuação em sintonia dessas áreas é 

fundamental para o sucesso na implementação das dire-

trizes institucionais e alinhamento do sistema de ensino. 

Por exemplo, a elaboração do conteúdo que será minis-

trado pelos professores é uma atribuição do Setor de En-

sinos Fundamental e Médio. Entretanto, essa atividade 

tem que ser realizada em parceria com o Setor de Legis-

lação para ser colocado no sistema de diário eletrônico. 

Em 2012, foram reformuladas as estruturas física e pe-

dagógico-curricular da Educação Básica, consolidando 

as decisões estratégicas planejadas no ano anterior. 

Destaque para a defi nição da proposta pedagógica, a 

reformulação dos materiais didáticos, a ampliação na 

quantidade de aulas diárias, a sistemática de avaliação 

bimestral simultânea em todas as Unidades Escolares e 

a reforma das instalações.

2012 2011

Distribuição de alunos por modalidade Total Percentual Total Percentual

Infantil 2.335 5,25 2.289 4,91

Ensino Fundamental 30.863 69,38 32.372 69,45

Ensino Médio 11.287 25,37 11.953 25,64
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Caminhos didáticos

A metodologia e a estratégia adotadas pela Fundação Bra-

desco levam em consideração a cultura das comunidades 

nas quais a Instituição mantém as Escolas. Os alunos utilizam 

livros, revistas, jornais, fi lmes, programas de rádio e de televi-

são e internet no processo de aprendizagem. 

A Fundação também promove estudos de meio e saídas, 

atividades atreladas ao conteúdo pedagógico que contex-

tualizam o aprendizado em sala de aula com a realidade do 

aluno. O objetivo é garantir o encadeamento das propostas, 

de modo que o aluno amplie as habilidades de pesquisa no 

decorrer de sua vida escolar, realizando no mínimo um estu-

do de meio ou saída por ano. 

Taxa de aprovação na 
Educação Básica (%)

.12.11

95,1 95,0

Para exemplifi car o que foi 

ensinado em sala de aula, a 

Fundação promove atividades 

que vinculam o conteúdo ao 

dia a dia do aluno
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Com essa preocupação, foi elaborado um quadro de estu-

dos de meio e saídas alinhados aos conteúdos para a Edu-

cação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, com 

a respectiva sequência didática e o caderno do aluno. A sis-

tematização dos estudos possibilita uma gama de experi-

ências com instituições e lugares bem diferenciados – tais 

como feiras livres, museus, estações de tratamento e distri-

buição de água, fazendas de agricultura, sítios arqueológi-

cos, jardins botânicos, planetários e órgãos públicos –, além 

de um contato mais aprofundado com locais próximos das 

residências dos alunos, cujas especifi cidades acabam pas-

sando despercebidas por eles no dia a dia.

Educação Infantil

A Educação Infantil representa uma importante etapa de 

transição do núcleo familiar, em que, por meio de diversos 

estímulos, a criança dá os primeiros passos em direção à 

vida em sociedade. Aos cinco anos de idade, a criança vive 

o início da socialização e a formação dos valores e com-

portamentos que a guiarão por toda a sua vida. É nesta 

etapa que desperta o respeito a si mesmo, ao outro, às 

diferenças e ao meio ambiente, quando o mundo, antes 

restrito à casa dos pais, ganha novas dimensões. 

A sistematização dos estudos 

possibilita aos alunos um 

contato maior com locais 

próximos de suas residências
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A atuação da Fundação Bradesco nesse âmbito é direcio-

nada pela proposta Cuidar, Educar e Brincar, que envol-

ve situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

que, de forma integrada, contribuem para o desenvolvi-

mento da criança, a percepção das próprias singularida-

des e necessidades e a cooperação com os outros.

Nesse período de ensino, a criança recebe atividades 

educativas realizadas com brincadeiras que endossam a 

proposta pedagógica da Educação Infantil. Assim, o pla-

nejamento pedagógico assegura que os alunos atinjam 

metas comuns, sem perder de vista o tempo próprio de 

cada criança. Dessa forma, a Fundação Bradesco contri-

bui para que sua interação e convivência sejam produti-

vas e marcadas pelos valores de solidariedade, liberdade, 

cooperação e respeito.

Ensino Fundamental

Durante os nove anos de Ensino Fundamental, os alunos 

desenvolvem o domínio da escrita, da leitura e do cálcu-

lo e têm contato com as Ciências, a História, a Geografi a, 

as Artes e a Educação Física. Na primeira etapa do Ensino 

Fundamental (primeiro ao quinto ano), os educadores 

incentivam os estudantes a concluir hipóteses e utilizar 

novos e diversos recursos, como diferentes mídias. Na 

segunda etapa (sexto ao nono ano), quando ingressam 

na adolescência, os estudantes aperfeiçoam conheci-

mentos com a elaboração de projetos e a participação 

em mostras e exposições.

Ensino Médio

Sabe-se que o mundo contemporâneo, marcado pelo avan-

ço e pelas transformações tecnológicas e científi cas, provo-

ca mudanças na vida social, cultural, econômica, política e, 

consequentemente, exige que as escolas possibilitem aos 

alunos a aquisição de conhecimentos, a descoberta de si e 

a construção da cidadania.

No Ensino Médio, encerra-se um ciclo importante da vida 

escolar: é o primeiro passo para a vida adulta. Pensando na 

continuidade dos estudos e na sinergia com as atividades 

de Educação Profi ssional e Técnica, a Fundação reviu com-

pletamente os horários e turmas do Ensino Médio. As aulas, 

antes noturnas, foram transferidas para os períodos da ma-

nhã e da tarde. Assim, o aluno pode conciliar o aprendizado 

formal de nível médio com a formação específi ca e técnica.

Ampliando o acesso ao conhecimento, o acesso à esco-

larização em outros níveis, aumenta-se o campo de atu-

ação, de ocupação dos profi ssionais. Por isso, a Funda-

ção Bradesco busca criar essa expectativa para o jovem, 

expõe a ele que a vida não se resume em terminar o 

Ensino Médio mas, sim, dar continuidade para ampliar 

seus horizontes e sua atuação profi ssional.
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Avaliação de desempenho dos alunos

Os alunos são avaliados a cada bimestre por meio de instru-

mentos elaborados pelos coordenadores do Setor de Ensi-

no. Esse acompanhamento é uma das principais mudanças 

implementadas em 2012 e permite verifi car se o aluno está 

de fato aprendendo e pode aprimorar a gestão do ensino e 

fortalecer o apoio ao professor.

Os dados são analisados e servem de subsídio para a ade-

quação de conteúdos e dinâmicas em aula e o acompanha-

mento individual dos estudantes. Em alguns casos, podem 

ser envolvidos inclusive os pais do aluno, para alinhar even-

tuais difi culdades no aprendizado e discutir ações que con-

tribuam para o melhor desempenho do estudante.

A cada dois anos, a Fundação aplica uma avaliação institu-

cional, sob responsabilidade de uma entidade avaliadora 

externa. Em 2012, além dos anos/séries já contemplados 

(quinto e nono do Ensino Fundamental e terceira do Ensino 

Médio), foi incluído o terceiro ano do Ensino Fundamental 

nessa avaliação, focando o processo de aquisição da leitura, 

da escrita e das operações matemáticas. Nos demais anos/

séries foram avaliadas habilidades cognitivas em Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências (Física, Química, Biolo-

gia), História e Geografi a. Essa avaliação adota a metodo-

logia de Teoria de Resposta ao Item, e seus resultados são 

comparados com outras escolas particulares. 

A Fundação busca 
aperfeiçoar o 

ensino e apoiar o 
professor de acordo 

com os resultados 
das avaliações de 

desempenho
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EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio

A Fundação Bradesco busca formar cidadãos criativos, em-

preendedores e capazes de aprender a inovar. Tem como 

missão oferecer qualifi cação e habilitação profi ssional em 

eixos como informação e comunicação, controle e proces-

sos industriais, gestão e negócios e recursos naturais. Para 

isso, mantém cursos técnicos em Informática, Eletrônica, 

Administração e Agropecuária. Em 2013, será iniciado ainda 

um curso em Logística. Mais do que inseri-los no mercado 

de trabalho, o objetivo é formá-los de maneira integral, 

tornando-os capazes de produzir, articular e mobilizar 

conhecimentos e valores necessários tanto ao ambiente 

profi ssional quanto ao convívio social.

Um dos grandes desafi os nesse âmbito é a inserção de pro-

fi ssionais em um cenário em constante transformação. Por 

isso, a Fundação atua por um modelo de Educação Profi s-

sional focado no desenvolvimento de competências, sob o 

princípio de aprender a aprender, para que o profi ssional 

consiga adaptar-se com mais facilidade a novas realidades. 

Em 2012, esse segmento de atuação foi oferecido em 21 

Unidades Escolares, benefi ciando 2.400 alunos. 

Manaus (AM)

Feira de Santana (BA)

Salvador (BA)

Caucaia (CE)

Ceilândia (DF)

Vila Velha (ES)

Aparecida de Goiânia (GO)

São Luis (MA)

Cuiabá (MT)

Bodoquena (MS)

João Pessoa (PB)

Garanhuns (PE)

Jaboatão (PE)

Teresina (PI)

Rio de Janeiro (RJ)

Gravataí (RS)

Rosário do Sul (RS)

Campinas (SP)

Marília (SP)

Osasco (SP)

Canuanã (TO)

ESCOLAS QUE OFERECEM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Alunos da Educação Profissional 
Técnica por área (%)

.12.11

44,3 52,0

34,7

18,7

2,3

22,1

24,9

1,0

Eletrônica

Informática 

Agropecuária

Administração
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Aprendizes

A Fundação atua desde 2004 como entidade qualifi cadora 

para a formação profi ssional de aprendizes. Esse progra-

ma foi aprimorado ao logo dos anos até se concretizar 

em 2009 como o Programa Nacional Jovem Aprendiz, ali-

nhado ao curso técnico no eixo de Gestão de Negócios. 

A iniciativa tem grande relevância para a promoção de 

políticas públicas, uma vez que contribui para a inserção 

de jovens no mercado de trabalho e sua constante qua-

lifi cação. Desde 2004, a iniciativa já formou 2.350 jovens.

Em 2012, a Instituição ampliou o programa – antes vol-

tado prioritariamente para as atividades da Organização 

Bradesco – para o segmento industrial, na Unidade Escolar 

de Gravataí (RS). O projeto tem como parceiras empresas 

de grande porte nos segmentos eletroeletrônico e de con-

trole e automação de processos industriais. 

O modelo desenvolvido pela Fundação envolve, além da 

formação técnica em Administração e Eletrônica, ques-

tões como planejamento de carreira, organização fi nan-

ceira e escolha profi ssional. Dessa forma, permite o desen-

volvimento de competências essenciais para o mercado 

de trabalho, como autonomia, responsabilidade, trabalho 

em equipe, ética, pensamento crítico, comprometimento 

com os direitos e deveres individuais e coletivos, nos as-

pectos sociais e profi ssionais. 

FORMAÇÃO TÉCNICA PARA

PROMOVER A DIVERSIDADE

Após o sucesso da primeira turma do Programa 

Bradesco de Capacitação à Pessoa com 

Defi ciência, realizado em 2011, a Fundação 

Bradesco manteve a iniciativa em 2012, 

atendendo 33 alunos, todos concluintes do Ensino 

Médio e com idade a partir de 18 anos.

A iniciativa é porta de entrada para profi ssionais 

com defi ciência física, auditiva, visual ou 

intelectual na Organização Bradesco. A formação 

técnica em Administração é obtida em um 

programa com carga horária de 896 horas, na 

Unidade Escolar Osasco I (SP), intercalando 

atividades do curso com a prática profi ssional nos 

departamentos da Organização.

A convivência em sala de aula com a 

diversidade também contribui para o 

desenvolvimento individual dos alunos e 

permite identifi car procedimentos educacionais 

que possam ser multiplicados para outras 

instituições. A metodologia de ensino busca 

suprir as diferentes necessidades de cada 

defi ciência, explorando recursos didáticos e 

pedagógicos que intensifi quem o uso de sentidos 

como olfato e tato, tanto em aulas teóricas 

como em atividades práticas.
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Formação Inicial e Continuada

Os cursos FIC são ofertados em três categorias de formação: de 

Complementação a Formação Integral, dando oportunidades 

aos nossos alunos de ampliarem suas competências, por meio 

de cursos de desenvolvimento pessoal, educacional e profi ssio-

nal; de Qualifi cação Profi ssional, para os que desejarem obter 

formação profi ssional alinhada à perspectiva de continuidade 

em termos de habilitações técnicas de nível médio; e de fomen-

to aos Grupos Produtivos, tão relevantes no cenário produtivo 

nacional. Essa modalidade benefi ciou 46.920 alunos em 2012. 

Os desafi os nesse contexto incluem a constante atualização 

de conhecimentos e competências, a oferta de conhecimento 

contextualizado e relacionado à teoria e à prática, o desenvolvi-

mento de competências transversais, o avanço das capacidades 

de comunicação, interpretação e expressão e a importância do 

aprendizado de valores e atitudes.

Complementação à formação integral

Os cursos de Complementação à Formação Integral destinam-se a 

alunos da Educação Básica, com o propósito de desenvolver con-

juntos integrados de competências que os capacitem para des-

pertar o gosto pelo trabalho, a compreensão da vida laboral e suas 

exigências no contexto atual e futuro. Preparam o estudante para 

atendimento a requisitos gerais exigidos pelo setor produtivo e 

promovem, alternativamente, o desenvolvimento de habilidades 

para a produção de bens ou serviços que contribuam para a me-

lhoria da qualidade de vida pessoal e coletiva, despertando inclu-

sive as qualidades vinculadas ao empreendedorismo. Esses cursos 

promovem um diferencial relevante nos currículos da Educação 

Básica, complementando a formação com educação profi ssional, 

no âmbito do desenvolvimento curricular, além de ofi cinas peda-

gógicas para a constituição de competências pessoais.

GRUPOS DA FORMAÇÃO INTEGRAL

Desenvolvimento Educacional | 

Destina-se a ampliar o trabalho 

já realizado na Educação Básica, 

desenvolvendo competências ligadas ao 

saber fazer, bem como à resolução dos 

problemas cotidianos com maior efi cácia.

Desenvolvimento Profi ssional | 

Desenvolver habilidades básicas 

(técnicas e pessoais) para o trabalho, 

por meio de atividades práticas do 

cotidiano que pressupõem o aprender 

fazendo, considerando a aplicação dos 

conhecimentos e das atitudes adquiridas 

para a vida profi ssional.

Desenvolvimento Pessoal | 

Foco em diversos conhecimentos, 

conceitos, recursos e técnicas 

relacionados à ampliação de 

competências ligadas ao aprender a 

aprender. Isso pressupõe crescimento 

cognitivo, pessoal e interação social que 

são observados por meio de mudanças 

de comportamentos.
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Qualificação Profissional 

Os cursos de Qualifi cação Profi ssional objetivam a capacita-

ção, o aperfeiçoamento e a atualização de jovens e adultos. 

Os cursos de capacitação destinam-se àqueles que não re-

ceberam nenhuma qualifi cação anterior na área objeto do 

curso. Os demais tipos destinam-se aos que já realizaram 

qualifi cação na área e buscam se aperfeiçoar, atualizar-se 

ou mesmo se especializar em segmentos da formação já 

desenvolvida. A escolaridade exigida para o acesso a esses 

cursos será defi nida pelos programas de ensino, dependen-

do da complexidade das competências que deverão ser de-

senvolvidas conforme o perfi l profi ssional de conclusão.

Grupos Produtivos

Formar artesãos para a gestão de seu próprio negócio, 

contribuindo para a concepção de produtos de qualida-

de que tenham espaço no mercado. Com essa premissa, a 

Fundação atua em todas as Unidades Escolares oferecen-

do cursos de artesanato, sendo que em 19 delas Grupos 

Produtivos estão em processo de formação. Essa proposta 

visa tornar sustentável e rentável a produção artesanal, re-

duzindo difi culdades, valorizando o artesanato nacional e 

fortalecendo a identidade cultural local.

O trabalho é desenvolvido por coordenadores de Educa-

ção Profi ssional e equipes escolares, que atuam de forma 

integrada na formação educacional, técnica e empre-

endedora dos artesãos. Em 2012, os Grupos Produtivos 

distribuídos em todo o País reuniam 225 participantes. 

A quantidade de artesãos por grupo é fl utuante: no iní-

cio, há muitos envolvidos, mas com o passar do tempo, o 

número de participantes tende a diminuir, permanecen-

do aqueles mais engajados na proposta; enfi m, uma vez 

que o grupo se fortalece economicamente, a tendência 

se inverte, com o aumento no número de artesãos.

Dois dos grupos já trabalhados pela Fundação encontram-

-se em um nível diferenciado, inclusive com o lançamento de 

coleções de produtos desenvolvidas com o apoio de desig-

ners. O Pampa Caverá, de Rosário do Sul (RS), é um deles. O 

processo de formação iniciou-se em 2010 com a reunião de 

artesãos de crochê, mas o grupo foi qualifi cado inicialmente 

em 2011 e de forma mais estruturada, inclusive com o apoio 

de uma consultoria especializada em 2012. Esse processo 

culminou com a criação do blog www.pampacavera.blogs-

pot.com e a constituição formal da Associação Artesanato 

Pampa Caverá, atualmente com cerca de 20 artesãos e um 

portfólio de 120 itens de tecelagem, crochê, tricô, trança em 

couro e biscuit. Em junho de 2012, o grupo lançou a coleção 

Fauna e Flora, inspirada no bioma Pampa. A Associação tem 

participado de diversas feiras e exposições, e alguns de seus 

produtos foram premiados regional e nacionalmente.

Outra referência é o grupo Bordadeiras do Jardim Con-

ceição, de Osasco (SP). Seu processo formativo iniciou-

-se em 2008 a partir de cursos de técnicas de bordados, 

sendo que atualmente reúne cerca de 40 mulheres que 

bordam, costuram e estão aprendendo todo o proces-

so de confecção, do desenho à apresentação das peças 

para comercialização. Após um extenso processo de for-

mação, com o apoio de designers especializados, o gru-

po lançou em 2012 a coleção Os Jardins da Conceição, ex-

posta no Museu do Objeto Brasileiro. O grupo conta ainda 

com um site (www.bordadeirasdojardimconceicao.com) 

para divulgação e comercialização dos seus produtos. 

Para 2013, os trabalhos serão focados na organização 

formal, autônoma e sustentável do grupo.
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QUIOSQUE SOCIAL

O Quiosque Social é um espaço localizado em Osasco (SP) para que os alunos dos cursos 

de artesanato de todas as Escolas do País possam expor suas criações das mais variadas 

técnicas: arte provençal, artesanato com cabaças, artesanato com fibra do buriti, bijuterias 

com sementes, bordados, confecção de bonecas de pano, confecção de bolsas em tecido, 

crochê, filé, patchwork, pinturas especiais e texturização, renda renascença, entre outras. 

O espaço contribui para a valorização da cultura local, para a inclusão social e para o 

reconhecimento da qualificação profissional. O valor arrecadado com a venda das obras é 

revertido aos alunos artesãos, contribuindo para a geração de renda das comunidades. 

A Fundação se preocupa 

em formar artesãos 

capazes de gerir o 

próprio negócio
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Jovens e Adultos permite estender a opor-

tunidade de escolarização, seja no Ensino Fundamental, 

seja no Ensino Médio, não só aos que não tiveram aces-

so a ela na idade própria e desejam iniciar a vida escolar 

mas também aos que desejam continuar seus estudos. 

O objetivo é democratizar o acesso à educação, permi-

tindo aos alunos ampliar a compreensão do mundo em 

que vivem e prosseguir com seus estudos, obtendo os 

conhecimentos necessários para enfrentar a seletividade 

e a competitividade no mercado de trabalho.

Essa modalidade é oferecida também a moradores das 

comunidades onde a Fundação atua e solicitada por em-

presas e organizações não governamentais para a quali-

fi cação de seus quadros funcionais. Foram atendidos em 

2012 somente nessa modalidade 17.707 alunos, sendo 

16.238 nos Ensinos Fundamental e Médio. No Programa 

de Alfabetização, concebido com o objetivo de atender 

prioritariamente os pais de alunos, foram 1.469.

Os alunos são acompanhados diretamente por monito-

res/orientadores de aprendizagem e, indiretamente, pela 

equipe de professores especialistas. O monitor/orienta-

dor de aprendizagem é aquele que dialoga com os alu-

nos, levanta questões para as quais ele nem sempre tem 

as respostas prontas e fomenta discussões, respeitando 

e valorizando as diferenças. Já a equipe de professores 

especialistas faz a mediação técnico-pedagógica com os 

monitores, refl etindo e indicando eixos temáticos prio-

ritários, estratégias de ensino, abordagens signifi cativas, 

competências e habilidades. 

A modalidade Educação de Jovens e Adultos conta ainda 

com módulos de Ensino a Distância (EaD). Em 2011, es-

tes foram implementados nos Estados de Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul e Ceará, totalizando 455 alunos bene-

fi ciados nessas regiões, além dos 9.622 participantes no 

Estado de São Paulo.

Alunos da Educação de Jovens 
e Adultos por área (%)

Taxa de aprovação na Educação 
de Jovens e Adultos (%)

.12.11
10,7 8,3

40,3

49,0

40,0

51,7

Ensino Médio 

Ensino Fundamental

Alfabetização 

Ensino Fundamental

Ensino Médio

.11 .12

89 91,9

.11 .12

91,3 93,3
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Portal EJ@: tem o objetivo de facilitar o acesso
a materiais de apoio didático, promovendo
autonomia de estudos, atualização automática
de dados e comunicação em tempo real. Pode ser
acessado por alunos e educadores e comunidade
em geral pelo endereço www.educacao.org.br/eja.

ESCOLA VIRTUAL

Há 12 anos, a Fundação Bradesco mantém a Escola Vir-

tual para promover o Ensino a Distância (EaD). Trata-se 

de um portal de e-learning que oferece cursos a alunos 

e ex-alunos, educadores e colaboradores da Fundação 

Bradesco, além de pessoas da comunidade e pessoas 

que queiram obter uma nova especialização ou requali-

fi cação para o mercado de trabalho. Disponível pelo site 

www.ev.org.br, benefi ciou 365.430 alunos em 2012.

Criada em 2001, a Escola Virtual oferece cursos totalmen-

te on-line e semipresenciais, em que o aluno é o principal 

agente condutor do seu aprendizado, e tem capacidade 

para atender até 150 mil usuários simultaneamente. 

Entre os cursos disponíveis, estão os de Administração 

Financeira, Banco de Dados, Aperfeiçoamento/Compor-

tamentais, Tecnologia da Informação e Governança de TI, 

Segurança e Formação Continuada para Educadores.

CUIDADOS COM OS ALUNOS

Formar alunos para o exercício da cidadania envolve es-

forços para a qualidade de vida, o conforto no ambiente 

escolar e a funcionalidade nos ambientes de estudo, pro-

movendo o bem-estar e o estímulo ao aprendizado.

A alimentação escolar é gerenciada com a participação 

de educadores e alunos, visando à oferta de cardápios 

bem aceitos pelos estudantes e à consequente redução 

do desperdício de alimentos. Essa avaliação leva em con-

sideração ainda as características alimentares de cada re-

gião e busca sempre a adoção de ingredientes balancea-

dos para uma alimentação saudável. Nos últimos 3 anos, 

esforços nesse aspecto levaram à redução em 54,4% do 

descarte de sobras de alimentos.

Na questão da saúde, a Fundação mantém dentistas 

e gabinetes odontológicos em suas Escolas e em 2012 

prestou 121.083 atendimentos a alunos. A Instituição 

também oferece tratamentos médicos e terapêuticos, 

medicamentos e aparelhos, totalizando o investimen-

to de R$ 1.046.103,85 em 2012. Além disso, a Fundação 

conta há mais de uma década com o programa Praver, 

voltado à oferta de tratamento oftalmológico aos alunos. 

Durante o ano, foram realizadas 656 consultas e adquiri-

dos 443 óculos no âmbito dessa iniciativa. Foram investi-

dos no programa outros R$ 79.350,50.

A Fundação Bradesco mantém dentistas para 
atender os alunos nas Escolas
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CUIDANDO DO FUTURO

O projeto Cuidando do Futuro, promovido pela Fundação Bradesco em parceria com o Canal 

Futura, é oferecido aos alunos e educadores dos Ensinos Fundamental e Médio. Trata-se de uma 

frente educacional que trabalha temas como meio ambiente, saúde, orientação sexual, prevenção 

de drogas e pluralidade cultural. Em 2012, a Instituição aplicou pela segunda vez a Pesquisa de 

Vulnerabilidade sobre Sexualidade e Drogas, coordenada pelo dr. Jairo Bouer. Os resultados foram 

disponibilizados em um vídeo comentado pelo médico. O levantamento envolveu quase 18 mil 

alunos dos Ensinos Fundamental (oitavo e nono ano) e Médio (terceira série) de 36 Unidades 

Escolares.

A pesquisa identifi cou comportamentos de riscos entre os jovens, como o uso indevido 

de drogas, a atividade sexual desprotegida e o abuso do álcool. Os resultados foram 

relativamente próximos aos obtidos na primeira edição em 2008, em parte pelo pequeno 

intervalo entre os levantamentos. Pelos questionários respondidos, a Fundação pôde 

compreender melhor o universo do aluno como indivíduo integral, fazendo correlações entre 

seu desempenho escolar, posturas e comportamentos sociais e ambiente familiar.

A Fundação Bradesco mantém, também em parceria com o Canal Futura, o projeto Geração 

Brasil para incentivar estudantes de dez Escolas a refl etir sobre questões que enfrentam no dia 

a dia e a encontrar soluções para problemas que envolvam suas comunidades. 

PROJETOS COMPLEMENTARES

Educa+Ação 

Criado em 2007 pela Fundação Bradesco e o Banco Bra-

desco, o Programa Educa+Ação visa à melhoria educacio-

nal dos estudantes da rede pública nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, alinhado a diretrizes como metas do 

Todos pela Educação. A iniciativa também prevê a capaci-

tação de educadores para a alfabetização de crianças até 

o 3º ano do Ensino Fundamental, oferecendo materiais 

didáticos aos alunos e de apoio didático aos professores. 

Envolve ainda a aplicação de avaliações diagnósticas nas 

escolas participantes para identifi car o nível de aprendiza-

do dos estudantes. Em 2012, a iniciativa envolveu 115 es-

colas distribuídas por 13 cidades dos Estados de São Paulo 

e Mato Grosso do Sul, benefi ciando cerca de 24 mil alunos 

e mais de 1.000 professores. 

115 
Escolas foram 

envolvidas no Programa 

Educa+Ação em 2012
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Centros de Inclusão Digital (CID) 

Os laboratórios de informática situados nos Centros de 

Inclusão Digital (CID) da Fundação Bradesco têm o obje-

tivo de promover a inclusão digital e ampliar as noções 

de cidadania e de empreendedorismo das comunidades 

carentes onde a Instituição opera. Cada CID mantém par-

ceria com empresas, universidades, órgãos públicos e or-

ganizações não governamentais da região. Essas parcerias 

contemplam o desenvolvimento de atividades pedagógi-

cas e a formação de alunos-monitores que prestam servi-

ços voluntários nos laboratórios. No ano, 84.556 pessoas 

foram benefi ciadas por 80 unidades, sendo 54 sob gestão 

das comunidades, 18 vinculadas a Unidades Escolares da 

Fundação e 8 com instituições parceiras.

Programas Educar e Aprender 

Em colaboração com a Intel®, a iniciativa busca capacitar 

professores para o planejamento de aulas e alunos para 

o desenvolvimento de habilidades, utilizando o computa-

dor e a internet.

Contempla duas frentes de formação, embasadas no uso 

da tecnologia e da arquitetura Intel® para o aprendizado. 

No Intel®Educar, mais de 80 mil educadores já foram certi-

fi cados para a utilização do computador e da internet em 

sala de aula como instrumentos de pesquisa e comunica-

ção. Já o Intel®Aprender tem como foco crianças e ado-

lescentes entre 10 e 19 anos e desenvolve o pensamento 

crítico, o trabalho em equipe e o espírito de colaboração, 

competências imprescindíveis no mercado de trabalho e 

no exercício da cidadania.
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Programa Networking Academy

Há mais de uma década, a Fundação Bradesco oferece cur-

sos de formação técnica em Tecnologia da Informação para 

estudantes do Ensino Médio e jovens das comunidades 

onde a Instituição opera, em parceria com o Programa Cis-

co Networking Academy. A Fundação Bradesco administra 

os cursos em 36 academias em todo o território nacional, 

disponíveis em suas Escolas, no Bradesco Instituto de Tec-

nologia (BIT) e em Centros de Inclusão Digital (CIDs). Em 

2012, o programa atendeu 814 alunos, e a Instituição con-

cedeu 668 certifi cados.

Metodologia Gustavo Borges

Uma nova parceria envolveu as Unidades Escolares de 

Ceilândia (DF), São João del-Rei (MG), Bodoquena (MS), 

Teresina (PI) e Canuanã (TO) com soluções criativas para o 

ensino de natação. Professores das Escolas foram treina-

dos na Metodologia Gustavo Borges, com sugestões de 

organização do calendário das aulas e orientações para 

alinhar o trabalho com as demais atividades de Educação 

Física. Em 2012, o medalhista olímpico Gustavo Borges 

visitou as Escolas de Teresina e Ceilândia, conversou com 

alunos e professores e ofereceu uma aula na piscina, de-

Gustavo Borges 

visitou as Escolas 

de Teresina e 

Ceilândia, que 

usam recursos 

criativos para o 

ensino de natação
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monstrando estilos e técnicas de nado e realçando a im-

portância desse esporte. A iniciativa será continuada em 

2013 nas mesmas localidades.

OS EDUCADORES

O papel do educador no processo de aprendizagem é 

fundamental. É esse mestre quem evidencia as perspec-

tivas e caminhos abertos ao aluno, para que ele então 

possa perseguir seus sonhos. Tamanha é a relevância 

do educador que a Unesco utilizou o mote Toda criança 

precisa de um professor como tema da Semana de Ação 

Global sobre Educação para Todos em 2012.

Segundo a entidade, seriam necessários 6,8 milhões de 

professores para garantir o alcance da meta de educação 

primária para todas as crianças em 2015. Esses profi ssio-

nais, que representam a maior infl uência e a força mais 

poderosa em relação a acesso, igualdade e qualidade no 

setor de educação, são compreendidos com a mesma 

prioridade pela Fundação Bradesco.

O compromisso da Fundação com o estabelecimento de re-

lações de parceria para facilitar o processo de aprendizado 

fi ca evidente na postura adotada por seus educadores. Em 

sala de aula, essa postura é exercitada pelo diálogo cons-

tante, pela apresentação de conhecimentos de forma teó-

rica e prática e pelo envolvimento do professor com as difi -

culdades e limitações individuais. O aluno não é visto como 

um receptor das mensagens abordadas em cada conteúdo, 

mas sim como coprodutor desses conhecimentos.

Além disso, os educadores acompanham o desenvol-

vimento dos alunos nos demais ambientes da Escola, 

reúnem-se periodicamente com pais e controlam a evo-

lução de cada estudante na participação em classe e nas 

avaliações bimestrais. Em alguns casos, o envolvimento 

ultrapassa os limites físicos da Escola. Para compreender a 

realidade do aluno e, com isso, propor medidas que con-

tribuam para o seu aprendizado, muitos professores são 

estimulados a visitar as comunidades onde os estudantes 

moram, para conhecerem as difi culdades de acesso à in-

fraestrutura e vivenciarem o dia a dia de seus alunos.

Programa Projeto de Vida

Por meio da Metodologia Orientação Profi ssional, Em-

pregabilidade e Empreendedorismo, o Programa Pro-

jeto de Vida estimula os alunos da Educação Básica a 

refl etir sobre si mesmos. Com isso, eles podem se co-

nhecer melhor, pensar sobre seus objetivos de vida, 

valores e princípios, relacionamento interpessoal, pro-

fi ssões, entre outros temas. Alunos do primeiro ano do 

Ensino Fundamental à terceira série do Ensino Médio 

têm uma aula semanal para isso. A iniciativa envolve 

a capacitação de orientadores para atuar em parceria 

com os professores no apoio aos alunos para o auto-

conhecimento, desenvolvimento da ética nas relações 

interpessoais e desenvolvimento do próprio plano de 

vida, que inclui a continuidade dos estudos e a escolha 

profi ssional. Iniciado com sucesso em um projeto piloto 

na Unidade Escolar de Osasco I (SP) em 2011, o progra-

ma foi ampliado em 2012 para as Escolas de Canuanã 

(TO), Conceição do Araguaia (PA) e Jaboatão (PE), e será 

estendido a todas as demais Unidades em 2013. 
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Portal de Educação

Reformulado em 2011, o Portal de Educação auxilia a 

prática pedagógica da rede de Escolas da Fundação Bra-

desco: permite a interação entre alunos e professores, 

favorece a aprendizagem e oferece aos pais dados sobre 

as Escolas e o desempenho dos fi lhos. 

Para os alunos, representa um espaço de interação com 

professores e colegas disponibilizando conteúdos, orien-

tações de estudo, fóruns de discussão e agenda de avalia-

ções. Já os pais podem acessar todas essas informações e 

acompanhar de perto a jornada escolar de seus fi lhos. Para 

os professores, o Portal permite consultar diversas informa-

ções – como o quadro de conteúdos, as sequências didáti-

cas, as atividades para os alunos, as questões para avaliação 

e o calendário de avaliações – e funcionalidades – como 

agendar o uso de espaços da Unidade Educacional para ati-

vidades extracurriculares e a participação em fóruns.

Eventos para diretores de ensino

Periodicamente, a Fundação promove encontros de di-

retores de ensino de sua rede. Nesses momentos, são ali-

nhadas as prioridades para a gestão escolar e debatidas 

ferramentas que possam auxiliar na implementação de es-

tratégias. Em 2012, foi realizado um Encontro de Diretores 

das Escolas que implantariam o Ensino Médio Diurno em 

2013 (Cacoal, Campinas, Conceição do Araguaia, Cuiabá, 

Itajubá, Macapá, Manaus, Natal, Paragominas, Propriá, Rio 

Branco, São Luís, Teresina e Vila Velha). Na ocasião, todo o 

projeto foi apresentado, desde a lógica de concepção das 

novas matrizes curriculares até os investimentos e ações 

necessárias para seu pleno funcionamento.

O Portal de Educação permite a 
interação entre alunos e professores 

e oferece aos pais dados sobre o 
desempenho dos filhos
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Desenvolvimento e avaliação

A Fundação Bradesco contribui para a formação geral 

de seus educadores ao organizar encontros nacionais 

entre diretores, orientadores, professores e monitores/

orientadores de aprendizagem das sedes e postos e 

incentivar a participação em cursos, seminários e con-

gressos que visam ao aprofundamento teórico e ao 

aprimoramento da proposta pedagógica. 

Na busca por melhorar cada vez mais a qualidade peda-

gógica de atendimento aos alunos, a Fundação idealizou 

e construiu, internamente, um programa de formação 

para os orientadores de aprendizagem, destinado aos 

profi ssionais que atuam no segmento de Educação de 

Jovens e Adultos e disponibilizado na modalidade EaD. 

Para promover o aprimoramento de professores da Edu-

cação Básica, a Instituição promove encontros periódicos, 

além do acompanhamento constante da equipe corpora-

tiva. Nesses encontros, os educadores trocam experiências, 

compreendem as diretrizes estratégicas e contribuem para 

o aprimoramento e alinhamento das práticas da Fundação. 

Já o acompanhamento das equipes corporativas tem 

como objetivo apoiar o educador na execução das dire-

trizes no dia a dia das Escolas. As propostas de conteúdo 

para cada série são defi nidas detalhadamente, bimestre a 

bimestre. Com isso, o professor pode detectar mais facil-

mente se de fato vem aplicando os conteúdos de forma 

adequada ou se, por alguma razão, não consegue cumprir 

aquilo que foi proposto. Em qualquer situação alheia ao 

programado, ele pode contar com o apoio do Departa-

mento de Educação Básica para dialogar e procurar uma 

alternativa que garanta a qualidade de ensino em sua Es-

cola. Além disso, esse canal também funciona como uma 

via de mão dupla, pois as difi culdades enfrentadas pelos 

educadores e compartilhadas com as equipes corporati-

vas subsidiam ajustes nas propostas de ensino.

Programa de incentivo aos educadores

Como forma de aprimorar a gestão do público interno, 

a Instituição vem estudando a implementação de pro-

gramas de incentivos e metas. Nesse primeiro momen-

to, foram priorizados os educadores, com a criação dos 

prêmios Docência e Gestão Escolar. Ambos têm como 

premissa o reconhecimento das Escolas com melhor de-

sempenho, com base na avaliação dos alunos em níveis 

adequado e avançado de aprendizagem. O primeiro é 

voltado especifi camente para os resultados de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências do quinto e nono 

ano do Ensino Fundamental e terceiro do Ensino Médio, 

enquanto o Gestão Escolar abrange todas as Escolas da 

Educação Básica e considera ainda o desempenho das 

Unidades Escolares na avaliação institucional.
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Governança 
corporativa

A estrutura de governança da Fundação Bradesco deli-

bera sobre assuntos de suma importância para o dia a 

dia das atividades. É responsável pela defi nição de estra-

tégias de investimentos e pela tomada de decisões que 

assegurem a contínua melhoria da qualidade de ensino 

e o desenvolvimento sustentável das comunidades onde 

a Instituição opera. Sua composição, as atribuições de 

cada instância e as normas de atuação são defi nidas con-

forme o Estatuto Social da Fundação.



42 .

• Governança corporativa •

Estrutura organizacional

Diretoria Executiva
Secretaria da

Diretoria

Superintendência 

Executiva Educacional

Mesa Regedora

Superintendência Executiva 

Técnico-Administrativa

Departamento de 

Educação Básica

Ensino Fundamental e 

Médio

Projetos Educacionais

Legislação

Mídias Educacionais

Educação 

Profi ssional

Educação de Jovens 

e Adultos

Departamento de 

Educação Profi ssional 

e de Jovens e Adultos

Planejamento e 

Estatística
Central de ServiçosAdministrativo

Jurídico

Relações Institucionais

Recursos Humanos

Financeiro Infraestrutura de TI

Segurança da 

Informação

Portais e e-learning

Modelagem de 

Processos e Inovação

Desenvolvimento de 

Sistemas

Desenvolvimento de 

Serviços Integrados

Governança Interna e 

Ouvidoria

Supervisão

Departamento de 

Planejamento e 

Gestão Educacional

Departamento 

de Tecnologia da 

Informação

Departamento 

Administrativo 

Financeiro

GRI 4.1
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O órgão máximo dessa estrutura é a Mesa Regedora, com-

posta por membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria Executiva da Organização Bradesco. Entre eles, é 

eleito um presidente – que acumula a função de diretor- 

presidente da Fundação – e um vice-presidente. Delibera 

sobre alterações do Estatuto, questões relacionadas à fusão, 

incorporação, dissolução ou extinção da Fundação e aliena-

ção ou gravame de bens do ativo permanente. GRI 4.2 | 4.3

A Diretoria é eleita pela Mesa Regedora e composta por um 

diretor-presidente e um diretor vice-presidente, além de 

diretores-gerentes e diretores adjuntos. Cabe a ela conduzir 

os negócios e organizar a contabilidade da Fundação. Não 

há qualquer tipo de remuneração aos conselheiros e direto-

res da Instituição, direta ou indiretamente. GRI 4.5

Conduta ética

Os profi ssionais da Fundação Bradesco seguem os 

Princípios Éticos da Instituição: integridade, equidade, 

compromisso com a informação e com a efi ciência nos 

resultados, relacionamento construtivo e liderança res-

ponsável. Além disso, para qualquer tomada de decisão, 

formulação de estratégia institucional e relacionamento 

com alunos, pais e comunidades, a Fundação Bradesco 

adota o Código de Conduta Ética Corporativo da Organi-

zação Bradesco. O Código é gerenciado por um Comitê, 

que também propõe ações para o cumprimento das di-

retrizes previstas. Violações estão sujeitas a ações disci-

plinares, independente do nível hierárquico.

Composição da Diretoria

Lázaro de Mello Brandão Diretor-Presidente

Antônio Bornia Diretor Vice-Presidente

Mário da Silveira Teixeira Júnior Diretor-Gerente

Luiz Carlos Trabuco Cappi Diretor-Gerente

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme Diretor-Gerente

Milton Matsumoto Diretor-Gerente

Julio de Siqueira Carvalho de Araújo Diretor-Gerente

Domingos Figueiredo de Abreu Diretor-Gerente

José Alcides Munhoz Diretor-Gerente

Aurélio Conrado Boni Diretor-Gerente

Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente Diretor-Gerente

Marco Antonio Rossi Diretor-Gerente

João Aguiar Alvarez Diretor Adjunto

Denise Aguiar Alvarez Diretora Adjunta

João Sabino Diretor Adjunto

Composição da Mesa Regedora

Lázaro de Mello Brandão Presidente

Antônio Bornia Diretor Vice-Presidente

ESTRATÉGIA E GESTÃO

GRI NGO3 | NGO6

O planejamento estratégico da Fundação Bradesco é dire-

cionado pelo mapa estratégico e defi nido a partir da con-

tribuição de diversas áreas por meio do Programa de Ges-

tão Estratégica (PGE). De maneira consolidada, as diretrizes 

da Instituição são deliberadas e defi nidas pela liderança e, 

posteriormente, desdobradas em indicadores e níveis de 

monitoramento para as Escolas e áreas de apoio. Com isso, 

os esforços são alinhados e potencializados: todos compre-

endem aonde a Fundação quer chegar e que parte desse 

plano cabe a cada um realizar. 
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Promoção da inclusão social – educação

Aprendizado e crescimento

Bases para promoção da inclusão social – educação

Sociedade

Alunos

Sistema de ensino

Gestão orçamentária

Pessoas Tecnologia da Informação

Mapa estratégico
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A gestão desse processo cabe ao Departamento de Plane-

jamento e Gestão Educacional, que atua em três principais 

frentes. Primeiro, lidera a construção, revisão e monitoramen-

to do mapa estratégico e de painéis de gestão executiva, 

consolidando dados para o relato mensal gerencial de resul-

tados. Essas informações são subsídio fundamental para a 

atuação da equipe de Supervisão, que mantém contato dire-

to com as Unidades Escolares para aprimorar práticas e defi -

nir planos de ação, garantindo o alcance das metas estabele-

cidas por meio de uma gestão efi caz. De maneira transversal, 

o Setor de Governança e Ouvidoria recebe e soluciona casos 

de denúncia, solicitações, dúvidas e contribuições dos públi-

cos interno e externo (saiba mais no capítulo A Instituição).

GESTÃO DE RISCOS

GRI HR6 | HR7

Como em qualquer atividade, a Fundação também está 

sujeita a riscos e interferências além de seu controle. Por 

isso, direciona esforços para evitar situações que possam 

comprometer a segurança de seus alunos e colaborado-

res, sua reputação e a privacidade de informações sob sua 

custódia. Entre os aspectos monitorados pela Instituição 

estão o uso de drogas nas dependências ou cercanias das 

Unidades Escolares, o roubo ou furto de equipamentos e 

os possíveis danos ao patrimônio.

A Fundação não admite quaisquer práticas que desrespei-

tem os direitos humanos – como trabalho infantil, forçado 

ou análogo ao escravo –, seguindo estritamente a legisla-

ção trabalhista brasileira e exigindo esse mesmo compro-

misso de seus fornecedores. GRI HR6 | HR7

INVESTIMENTOS E GANHOS DE EFICIÊNCIA 

As profundas e intensas mudanças implementadas no úl-

timo biênio levaram a ganhos de efi ciência operacional e 

à melhoria dos processos de gestão do sistema escolar da 

Fundação. O benefício de tais medidas já é sentido pela Ins-

tituição e será intensifi cado nos próximos anos com a contí-

nua ampliação e aprimoramento dessas práticas.

O novo quadro curricular, a sistematização da avaliação bi-

mestral, a reformulação dos materiais didáticos e a reorgani-

zação de turmas da Educação Básica, por exemplo, contribu-

íram para a manutenção da taxa de aprovação em torno de 

95% e devem fazê-la aumentar nos próximos anos, quando 

as novas sistemáticas já estarão melhor absorvidas por edu-

cadores e alunos. Da mesma forma, o nível de aprendizado 

deve ser positivamente infl uenciado pelas novas matrizes 

curriculares dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio.

Em 2012, 17 Escolas passaram por melhorias de infraestru-

tura, sendo adequadas ao novo modelo de Educação Bási-

ca que contribui para um ambiente de convívio agradável 

e oferece condições para facilitar o aprendizado dos alunos. 

No biênio 2013/2014, outras 17 Unidades Escolares passa-

rão por melhorias de infraestrutura e mudanças curriculares 

da Educação Básica, ampliando o alcance desses ganhos. 

Em outra frente, a contínua troca de práticas entre as Uni-

dades Escolares – por meio de encontros regionais e nacio-

nais de educadores, intercâmbio e capacitação virtuais dos 

orientadores e reuniões com educadores de diferentes loca-

lidades – traz um salto qualitativo na gestão escolar.

Com o Programa de Gestão Estratégica, a Fundação ganha 

ainda em visão sistêmica e pragmatismo de seu planeja-

mento. Os desdobramentos desse programa também faci-

litarão o monitoramento de indicadores, agilizando a toma-

da de decisão e a defi nição de ações corretivas.
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Compromisso com 
a sustentabilidade

A Fundação Bradesco tem a sustentabilidade como pre-

missa de atuação. Por isso, envolve-se em diversas inicia-

tivas no País em prol do desenvolvimento sustentável, da 

inclusão social e da educação. Busca ainda uma atuação 

social e ambientalmente responsável, aprimorando con-

tinuamente suas práticas de gestão – reduzindo o consu-

mo de materiais e energia e a geração de resíduos – e o 

relacionamento com o público interno.

Gestão dos recursos

GRI EN11

Uniformes e materiais didáticos adquiridos pela Funda-

ção são, prioritariamente, provenientes de reciclagem 

e fontes certifi cadas. As mais de 210 mil camisetas dos 

alunos são confeccionadas com 50% de fi o PET recicla-

do e 50% de algodão. Esse percentual equivale a mais 

de 420 mil garrafas. Em 2011, utilizou 76.915 pacotes de 

papel sulfi te – no ano passado foram 63.836. Além disso, 

a Instituição adquiriu materiais certifi cados com o selo 

FSC (provenientes de madeira e celulose extraídas de fl o-

restas plantadas) na compra de cadernos, caixas de lápis 

de cor, unidades de lápis pretos e pacotes de papel A4.
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Total de materiais usados, reciclados e recuperados (unidades)* 2012 2011

Total de material usado 1.850.387 1.825.604 

Total de material usado proveniente de reciclagem 1.329.305 1.285.726 

% de material consumido proveniente de reciclagem 71,84 70,43

* Considera cadernos, camisetas, lápis de cor, lápis preto e papéis.

Colaboradores e alunos são sensibilizados sobre o consu-

mo consciente de recursos por meio de programas e cam-

panhas. Em 2012, foram consumidos ao todo 35.411 GJ de 

energia nas Unidades da Fundação Bradesco. Toda a energia 

consumida é originária do Sistema Interligado Nacional, sen-

do aproximadamente 86% proveniente de fontes renováveis 

de acordo com o Balanço Energético Nacional 2011. GRI EN7

A Fundação Bradesco conta com duas Escolas-Fazenda em 

áreas protegidas e ricas em biodiversidade. Uma delas está lo-

calizada em Canuanã (TO), com área ocupada de 25.497.846 

metros quadrados e área construída de 42.364 metros qua-

drados. A outra Unidade Educacional fi ca em Bodoquena 

(MS), com 7.519.908 metros quadrados de área ocupada e 

37.153 metros quadrados de área construída.

Resíduos sólidos

GRI EN22

A Fundação Bradesco busca constantemente reduzir o des-

perdício de alimentos em suas Unidades, discutindo o cardá-

pio da alimentação escolar com alunos, cozinheiras e Direção 

e promovendo campanhas de conscientização para evitar o 

desperdício. Graças a esses esforços, a Instituição conseguiu 

reduzir em 25,06% a geração de resíduos pelo desperdício de 

alimentos, superando amplamente a meta estabelecida no 

ano anterior, de redução em 5%. No acumulado desde 2009, 

a redução alcançada foi de 54,38%. 

Energia elétrica 
consumida  (GJ)*

.12.11

33.721 35.411

* Não inclui as Unidades Educacionais Osasco I e II, nas quais 

  o consumo é registrado com o da Organização Bradesco.

GRI EN1 | EN2

GRI EN4
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2012 2011

Colaboradores por região e gênero Homens Mulheres Homens Mulheres

Norte 207 363 211 367

Nordeste 188 442 179 440

Centro-Oeste 156 246 150 233

Sudeste 315 697 306 720

Sul 64 199 61 199

Total 930 1.947 907 1.959

A produção total da alimentação escolar de 31 Escolas  em 

2012 foi de 577,964 toneladas, e o controle de resíduos pro-

venientes de restos e sobras apontou o desperdício de 1,91% 

do total, o que representa 11 toneladas de alimentos. A Fun-

dação não gera resíduos perigosos, totalizando o descarte de 

11.044,41 toneladas* de resíduos Classe II – A e B em 2012. 

Colaboradores

A Fundação Bradesco encerrou 2012 com 2.877 colabora-

dores diretos, sendo 91% desses professores ou alocados 

em processos administrativos e o restante, orientadores, 

diretores ou gestores. Praticamente todos eles mantêm 

contratos permanentes com a Instituição – apenas 1% tem 

contrato por tempo determinado. A Fundação Bradesco 

contava ainda com 1.769 terceirizados, que atuavam como 

instrutores de Formação Inicial e Continuada e de Educação 

Profi ssional Técnica e nas áreas de manutenção e serviços.

Preocupada com o desenvolvimento das comunida-

des onde está presente, a Fundação Bradesco prioriza 

a contratação de mão de obra local: 83% dos membros 

da alta gerência (gerentes departamentais, subgerentes 

departamentais e demais gerentes) são oriundos das co-

munidades próximas à matriz. A Fundação preza pela di-

versidade e equidade de oportunidades no ambiente de 

trabalho – tem 68% do seu quadro composto por mulhe-

res, desconsiderando-se os 146 estagiários que seguem 

regime de contratação específi co. GRI EC7

GRI LA1

*Em quatro Escolas o monitoramento não foi realizado ano passado: 

esse é o caso dos dois internatos e de duas Escolas que estavam passan-

do por reestruturação. Em outras cinco Escolas, o serviço é terceirizado. 
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Diretoria de Ensino e Vice-Diretoria Gerência

Orientadores

(2012)  17
(2011)  17 

(2012)  17
(2011)  15

(2012)  19
(2011)  19 

61 (2012)
62 (2011)

18 (2012)
19 (2011)

113 (2012)
112 (2011)

Professores

(2012)  307
(2011)  319 

902 (2012)
913 (2011)

Administrativo Total

(2012)  570
(2011)  537 

(2012)  930
(2011)  907 

853 (2012)
853 (2011)

1.947 (2012)
1.959 (2011)

Total de colaboradores por cargo e gênero
GRI LA13
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2012 2011

Total de colaboradores por cargo 

e faixa etária

Até 

30 anos

Entre 31 e 

50 anos

Acima de 

51 anos

Até 

30 anos

Entre 31 e 

50 anos

Acima de 

51 anos

Diretoria de Ensino e Vice-Diretoria 1 59 18 0 63 16

Gerência 0 25 10 1 22 10

Professores 167 953 89 245 894 93

Orientadores 8 108 16 12 106 13

Administrativo 335 910 178 375 852 164

Total 511 2.055 311 633 1.937 296

2012 2011

Total de colaboradores por faixa etária e gênero Mulheres Homens Mulheres Homens

Até 30 anos 313 198 325 191

Entre 30 e 50 anos 1.411 644 1.418 636

Acima de 50 anos 223 88 216 80

Total 1.947 930 1.959 907

2012 2011

Total de negros por nível funcional e gênero Mulheres Homens Mulheres Homens

Diretoria de Ensino e Vice-Diretoria 0 0 1 0

Gerência 0 0 0 0

Professores 39 15 37 17

Orientadores 5 0 6 0

Administrativo 44 23 45 20

Total 88 38 89 37
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A taxa de rotatividade em 2012 foi de 12,41% (com 357 desligamentos e 290 admissões), sendo apenas 10,08% das 

contratações realizadas no próprio ano. Essas variações devem-se aos desligamentos de professores, que, para não 

comprometer o processo de aprendizagem, ocorrem basicamente no fi m de cada semestre letivo.

Total de contratações Total de desligamentos Taxa de rotatividade (%)

Indicadores de rotatividade 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Por região

Sul 17 41 22 27 8,37 10,38

Sudeste 102 125 140 105 13,83 10,23

Nordeste 62 91 70 67 11,11 10,82

Centro-Oeste 48 59 44 56 10,95 14,62

Norte 61 87 81 62 14,21 10,73

Por gênero

Homem 117 148 112 94 12,04 10,36

Mulher 173 255 245 223 12,58 11,38

Por faixa etária

Até 30 anos 142 164 103 94 20,16 14,85

Entre 30 e 50 anos 146 234 221 193 10,75 9,96

Acima de 50 anos 2 5 33 30 10,61 10,14

• Compromisso com a sustentabilidade •

GRI LA2
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São oferecidos como benefícios a todos os colaboradores 

e seus dependentes planos de saúde e odontológico, que 

benefi ciaram em 2012, 7.059 pessoas. Todos os colabora-

dores são abrangidos pelas convenções coletivas locais, e 

as negociações são realizadas com os sindicatos de cada 

categoria. GRI LA3 | LA4

Diversas iniciativas de desenvolvimento e avaliação de 

desempenho vêm sendo implementadas pela Instituição. 

Nesse primeiro momento, foram priorizadas as iniciativas 

para educadores, descritas no capítulo 5 deste relatório. 

De maneira geral, a Fundação promove ações relaciona-

das a saúde e segurança, abordando temas como lesões 

por esforço repetitivo, estresse, dependência química, 

obesidade, doenças sexualmente transmissíveis e Aids. Os 

funcionários contam também com apoio social em situ-

ações de internações hospitalares, acidentes e morte na 

família, além das campanhas de vacinação. GRI LA8
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Compromissos com a sociedade

GRI SO5 | NGO6

Para reforçar a promoção da inclusão social por meio de 

um ensino de qualidade, a Fundação Bradesco é signatá-

ria de diversos pactos e fóruns. Nas comunidades onde 

mantém suas Unidades Escolares, a Instituição opera em 

parceria com conselhos tutelares de educação e enti-

dades de assistência social e de direitos da criança e do 

adolescente. A adesão a esses movimentos visa apoiar a 

criação e o fortalecimento de políticas públicas tanto no 

campo social como no educacional. 

Todos pela Educação | Fundada em 2006, essa instituição 

atua como produtora de conhecimento, fomentadora e 

mobilizadora para propiciar condições de acesso, alfabe-

tização e sucesso escolar, ampliar os recursos investidos 

na Educação Básica e melhorar a gestão desses recursos.

Conselhos Tutelares | Instituídos na forma de lei, os con-

selhos tutelares são formados por membros das comuni-

dades e têm a função de zelar pelos direitos previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A Fundação man-

tém o diálogo aberto e contínuo com os conselhos das 

localidades onde opera, a fi m de evitar qualquer ocor-

rência de maus-tratos e garantir um ambiente seguro a 

todos os alunos da Instituição.
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Fórum Nacional de Aprendizagem Profi ssional | Criado 

em 2008 por meio de Portaria do Ministério do Trabalho 

e do Emprego, tem a missão de promover o contínuo 

debate entre instituições formadoras, órgãos de fi scali-

zação e representação de empregados, estimular ações 

relacionadas à contratação de aprendizes e monitorar o 

alcance de metas de contratação e efetividade de pro-

gramas de aprendizagem profi ssional. 

Programa Bradesco Esportes e Educação | Com o apoio da 

Fundação Bradesco, promove o desenvolvimento integral 

de crianças e jovens, com idade entre 8 e 20 anos, por meio 

da prática esportiva, nas modalidades vôlei e basquete fe-

mininos, além de ações de educação e conscientização.

Rede Gife | A Fundação Bradesco integra a rede, que re-

úne organizações de origem empresarial, familiar, inde-

pendente e comunitária que investem em projetos com 

fi nalidade pública. O Gife tem a missão de aperfeiçoar 

e difundir conceitos e práticas do uso de recursos pri-

vados para o desenvolvimento do bem comum e, para 

isso, organiza cursos, publicações, pesquisas, congres-

sos, grupos de afi nidade, painéis temáticos e debates, 

entre outros eventos.

Em 2012, mais de 26 mil voluntários 
participaram do Dia Nacional de 
Ação Voluntária

Objetivos do Milênio | A Instituição é signatária dos Ob-

jetivos do Milênio estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas em 2000: acabar com a fome e a miséria; 

educação básica de qualidade para todos; igualdade 

entre os sexos e valorização da mulher; reduzir a morta-

lidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; comba-

ter a Aids, a malária e outras doenças; qualidade de vida 

e respeito ao meio ambiente; todo mundo trabalhando 

pelo desenvolvimento.

Dia Nacional de Ação Voluntária | Promovido pela Fun-

dação, esse dia mobiliza voluntários da Organização 

Bradesco a dedicar seu tempo e talento para ajudar a 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, doando as-

sim mais do que os produtos arrecadados. Em 2012, en-

volveu 26.386 voluntários, entre professores e colabo-

radores da Fundação Bradesco, alunos e seus familiares 

e colaboradores da Organização Bradesco em mais de 

400 mil atendimentos. 
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Desempenho 
econômico-financeiro

Em 2012, a Fundação Bradesco destinou R$ 374,213 

milhões de recursos, 28,2% a mais do que no ano an-

terior, para continuidade das atividades e melhorias 

em todos os segmentos de atuação para benefício 

dos alunos em todo o Brasil.

Nos últimos 10 anos, foram direcionados R$ 2,240 

bilhões, para consecução de seus objetivos educacio-

nais, que em valores atualizados correspondem a 

R$ 3,732 bilhões.
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Demonstração do Superávit do Exercício em 

31 de Dezembro de 2012 – Em Reais mil

Receitas 3.256.595

Resultados de equivalência patrimonial 3.205.837

Resultados ativos fi nanceiros 28.544

Outras 22.214

Doações recebidas 5.512

Despesas 321.599

De educação 307.605

Outras 13.994

Superávit líquido do exercício 

incorporado ao patrimônio social
2.940.508

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31 de Dezembro de 2012 – Em Reais mil

Saldo no início do exercício 22.036.622

(+)Superávit líquido do exercício 2.904.508

(+)Ajuste refl exo de controladas 1.448.597

(+)Ajuste de avalição patrimonial 5

Saldo no fi nal do exercício 26.425.732

Ativo

Circulante 1.077.431

Caixa e equivalentes de caixa 291.433

Valor justo por meio do resultado 1.834

Outros créditos 784.164

Não circulante 25.406.944

Instrumentos fi nanceiros 114

Investimentos 25.247.578

Imobilizado 159.252

Total 26.484.375

Passivo e Patrimônio Social

Circulante 58.643

Fornecedores 31.355

Obrigações com empregados 25.267

Outras obrigações 2.021

Patrimônio social 26.425.732

Total 26.484.375

Diretor Presidente 

Lázaro de Mello Brandão

Diretor Vice-Presidente 

Antônio Bornia

Diretores Gerentes

Mário da Silveira Teixeira Junior

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

Milton Matsumoto

Julio de Siqueira Carvalho de Araújo

Domingos Figueiredo de Abreu

José Alcides Munhoz

Aurélio Conrado Boni

Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente

Marco Antônio Rossi 

Diretores Adjuntos 

João Aguiar Alvarez

Denise Aguiar Alvarez

João Sabino

Cidade de Deus, Osasco-SP

10 de abril de 2013

Marcos Aparecido Galende

Contador – CRC 1SP201309/O-6

DIRETORIA

Publicado no Diário Ofi cial Empresarial – quinta-feira , 11 de abril de 2013

CNPJ nº 60.701.521/0001-06

Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto nº 86.238/81

Inclui 111.512 alunos na sua rede de 40 escolas, 365.430 na escola virtual e outros 118.595 benefi ciados através de projetos e ações em parceria com 

os CIDs – Centros de Inclusão Digital, Programa Educa+Ação e em cursos de tecnologia.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 – Em Reais mil

BALANÇO
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Demonstração do Valor Adicionado (DVA) – Em Reais mil

Receitas (A) 0

Receitas provenientes de investimentos fi nanceiros e venda de ativos 0

Insumos adquiridos de terceiros (B) (104.363)

Custo das mercadorias e dos produtos (104.363)

Valor adicionado bruto (A+B) (104.363)

Retenções (11.791)

Valor adicionado líquido produzido pela Entidade 116.154

Valor adicionado recebido em transferência 923.484

Receitas fi nanceiras 923.484

Valor adicionado total a distribuir 807.330

Distribuição do valor adicionado 807.330

Pessoal e encargos 205.444

Lucros retidos/Prejuízo do exercício 601.886

GRI EC1
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Índice remissivo GRI
ESTE RELATÓRIO TEM C COMO NÍVEL DE APLICAÇÃO.
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Responda aos itens:

1.1;

2.1 a 2.10;

3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;

4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15.

Responda a todos os critérios 

elencados para o Nível C mais:

1.2;

3.9, 3.13;

4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

O mesmo exigido para o Nível B.

Não exigido.
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lta
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su
lta
do
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Perfi l da G3

Informações 
sobre a Forma de 

Gestão da G3

Indicadores de Desempenho 
da G3 & Indicadores de 

Desempenho do 
Suplemento Setorial 

Informações sobre a forma de 

gestão para cada categoria de 

Indicador.

Forma de gestão divulgada para 

cada categoria de Indicador.

Responda a um mínimo de 10 

Indicadores de Desempenho, 

incluindo pelo menos um de 

cada uma das seguintes áreas: 

Social, Econômico e Ambiental.

Responda a um mínimo de 20 

Indicadores de Desempenho, 

incluindo pelo menos um de 

cada uma das seguintes áreas 

de desempenho: Econômico, 

Ambiental, Direitos Humanos, 

Práticas Trabalhistas, Sociedade e 

Responsabilidade pelo Produto.

Responda a cada Indicador 

essencial da G3 e do Suplemento 

Setorial* com a devida 

consideração ao Princípio da 

Materialidade de uma das 

seguintes formas:

(a) respondendo ao Indicador; ou

(b) explicando o motivo da omissão.

* Suplemento Setorial em sua versão fi nal. 

C C+ B B+ A A+
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Indicadores de Perfi l

1. Estratégia e Análise Págs. RA Pacto Global

1.1
Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização 

e sua estratégia.
4; 5

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 4;5

2. Perfi l Organizacional Págs. RA Pacto Global

2.1 Nome da organização. 13

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. 13

2.3 Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. 13

2.4 Localização da sede da organização. 13

2.5
Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são 

especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório.
13

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. 13

2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfi ca, setores atendidos e tipos de clientes/benefi ciários). 13

2.8 Porte da organização. 13

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, estrutura ou participação acionária. 10

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. 8

3. Parâmetros para o Relatório Págs. RA Pacto Global

3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. 10

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). 10

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.). 10

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou ao seu conteúdo. 10; 17

3.5
Processo para a defi nição do conteúdo do relatório, incluindo: a) determinação da materialidade, b) priorização de temas no relatório e 

c) identifi cação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório.
10; 17

3.6 Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures e fornecedores). 10

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específi cas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. 10

3.8
Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e 

outras organizações que possam afetar signifi cativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.
10

3.10
Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais 

reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio e em métodos de medição).
10

3.11
Mudanças signifi cativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou 

métodos de medição aplicados no relatório.
10

3.12 Tabela que identifi ca a localização das informações no relatório. 61

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verifi cação externa para o relatório. 10

• Índice remissivo GRI •
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4. Governança, Compromissos e Engajamento Págs. RA Pacto Global

4.1
Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas específi cas, 

como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização.
42

4.2
Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor-executivo (e, se for o caso, suas funções na 

administração da organização e as razões para tal composição).
43

4.3
Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou não executivos 

do mais alto órgão de governança.
43

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de governança. 17

4.5
Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria executiva e demais executivos (incluindo 

acordos rescisórios) e o desempenho da organização (incluindo desempenhos social e ambiental).
43

4.8
Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para os desempenhos econômico, ambiental e 

social, assim como o estágio de sua implementação.
17

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. 17

4.15 Base para a identifi cação e seleção de stakeholders com os quais se engajar. 17

Indicadores Sobre o Desempenho Econômico

Aspecto: Desempenho Econômico Págs. RA Pacto Global

Essencial EC1
Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações 

e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.
6; 58

Aspecto: Presença no Mercado Págs. RA Pacto Global

Essencial EC7
Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local em 

unidades operacionais importantes.
49 6

Aspecto: Impactos Econômicos Indiretos Págs. RA Pacto Global

Essencial EC8
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício 

público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono.
6

Adicional EC9 Identifi cação e descrição de impactos econômicos indiretos signifi cativos, incluindo a extensão dos impactos. 7

Indicadores Sobre o Desempenho Ambiental Págs. RA Pacto Global

Essencial EN1 Materiais usados, por peso ou volume. 48 8

Essencial EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. 48 8; 9

Aspecto: Energia Págs. RA Pacto Global

Essencial EN4 Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária. 48 8

Adicional EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas. 48 7; 8; 9

Aspecto: Biodiversidade Págs. RA Pacto Global

Essencial EN11
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas ou adjacente a elas, e áreas 

de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.
46 7; 8
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Aspecto: Emissões, Efl uentes e Resíduos Págs. RA Pacto Global

Essencial EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. 48 8

Indicadores Sobre o Desempenho Sobre Práticas do Trabalho Págs. RA Pacto Global

Essencial LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 49

Essencial LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região. 52 6

Adicional LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 

de meio período, discriminados pelas principais operações. 
53

Aspecto: Relações entre os Trabalhadores e a Governança Págs. RA Pacto Global

Essencial LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 53 1; 3

Aspecto: Saúde e Segurança no Trabalho Págs. RA Pacto Global

Essencial LA8
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a 

empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves.
53

Aspecto: Diversidade e Igualdade de Oportunidades Págs. RA Pacto Global

Essencial LA13
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria de 

acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.
50 1; 6

Indicadores Sobre o Desempenho Sobre os  Direitos Humanos

Aspecto: Trabalho Infantil Págs. RA Pacto Global

Essencial HR6
Operações identifi cadas como de risco signifi cativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir 

para a abolição do trabalho infantil.
45 1; 4; 5 

Aspecto: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo Págs. RA Pacto Global

Essencial HR7
Operações identifi cadas como de risco signifi cativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas 

tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.
45 1; 4; 5

Indicadores Sobre o Desempenho Sobre Sociedade

Aspecto: Comunidade Págs. RA Pacto Global

Essencial SO1
Natureza, escopo e efi cácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas 

comunidades, incluindo entrada, operação e saída.
18 1

Aspecto: Políticas Públicas Págs. RA Pacto Global

Essencial SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. 54 10

Indicadores Sobre Setor ONG Págs. RA Pacto Global

Essencial NGO3
Sistemas para monitoramento de programas, avaliação e aprendizado (incluindo medidas de efetividade e impacto) que 

resultaram em mudanças nos programas, e como essas mudanças são comunicadas.
43

Essencial NGO6 Processos para considerar e coordenar as atividades com outros atores. 43; 54

Essencial NGO8 Fontes de fi nanciamento por categoria, cinco principais doadores e valor monetário de suas contribuições. 13

Essencial NGO9 Mecanismo de feedback para os colaboradores, reclamações e suas resoluções. 17
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Informações 
institucionais
Sede da Fundação Bradesco
Cidade de Deus, s/n – Vila Yara – Osas-
co (SP)
CEP: 06029-900

Unidades Escolares
Escola de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Embaixador Assis 
Chateaubriand
Cidade de Deus, s/n – Vila Yara – Osas-
co (SP)
CEP: 06029-900
CNPJ: 60.701.521/0001-06
9996.unidade2@fundacaobradesco.
org.br
Osasco Unidade II
Osasco (SP)

Escola de Ensino Fundamental e Médio, 
Educação Profi ssional e de Jovens e Adul-
tos Embaixador Assis Chateaubriand
Cidade de Deus, s/n – Vila Yara – Osas-
co (SP)
CEP: 06029-900
CNPJ: 60.701.521/0001-06
9995.unidade1@fundacaobradesco.
org.br
Osasco Unidade I
Osasco (SP)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho
Av. Couto Magalhães, 2.165 – Bairro 
Setor Universitário – Conceição do 
Araguaia (PA)
CEP: 68540-000
CNPJ: 60.701.521/0002-89
araguaia@fundacaobradesco.org.br
Conceição do Araguaia (PA)

Colégio Dr. Dante Pazzanese
Fazenda de Canuanã, s/n – município 
de Formoso do Araguaia (TO)
CEP: 77470-000
CNPJ: 60.701.521/0007-93
canuana@fundacaobradesco.org.br
Fazenda Canuanã – Formoso do Ara-
guaia (TO)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Professora Adélia Cabral Varejão
Rua São Pedro, 221 – Bairro Maga-
lhães – Laguna (SC)
CEP: 88790-000
CNPJ: 60.701.521/0004-40
laguna@fundacaobradesco.org.br
Laguna (SC)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Dr. Choichi Ono, 1.000 – Vila São 
Francisco – Registro (SP)
CEP: 11900-000
CNPJ: 60.701.521/0005-21
registro@fundacaobradesco.org.br
Registro (SP)

Colégio Presidente Emílio Garrastazu Médici
Rua Cantalício Barbosa, 670 – Bairro 
Menino Deus – Bagé (RS)
CEP: 96402-010
CNPJ: 60.701.521/0006-02
bage@fundacaobradesco.org.br
Bagé (RS)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rodovia Lix da Cunha, km 3,5 – Jardim 
do Lago Continuação – Campinas (SP)
CEP: 13051-083
CNPJ: 60.701.521/0003-60
campinas@fundacaobradesco.org.br
Campinas (SP)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Desembargador Pedro Ribeiro de Araújo 
Bittencourt
Rua Fundação Bradesco, 466 – Bairro 
Fundação Bradesco – Irecê (BA)
CEP: 44900-000
CNPJ: 60.701.521/0008-74
irece@fundacaobradesco.org.br
Irecê (BA)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Av. Presidente Vargas, 300 – Bairro 
Angelim – Paragominas (PA)
CEP: 68625-130
CNPJ: 60.701.521/0009-55
paragominas@fundacaobradesco.
org.br
Paragominas (PA)

Colégio Fundação Bradesco
Rua Aristides D’Avila, 390 – Parque 
dos Anjos – Gravataí (RS)
CEP:  94010-970
CNPJ: 60.701.521/0013-31
gravatai@fundacaobradesco.org.br
Gravataí (RS)

Escola de Educação Profi ssional Fundação 
Bradesco
Rodovia BR 158, km 483 – Zona Rural 
– Rosário do Sul (RS)
CEP: 97590-000
CNPJ: 60.701.521/0022-22
rosario@fundacaobradesco.org.br
Rosário do Sul (RS)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Embaixador Espedito de Freitas Resende
Rua 68, s/n – Conj. Dirceu Arcoverde 
I – Itararé – Teresina (PI)
CEP: 64077-450
CNPJ: 60.701.521/0019-27
teresina@fundacaobradesco.org.br
Teresina (PI)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Antonio Sanchez de Larragoiti Y Curdimi
Travessa Ouro, 160 – Bairro Cristal do 
Arco Íris – Cacoal (RO)
CEP: 78975-260
CNPJ: 60.701.521/0020-60
cacoal@fundacaobradesco.org.br
Cacoal (RO)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Profª Maria Antonieta Carneiro de Mello
Av. Poços de Caldas, 1.058 – Bairro 
Distrito Industrial – Itajubá (MG)
CEP: 37504-126 
CNPJ: 60.701.521/0024-94
itajuba@fundacaobradesco.org.br
Itajubá (MG)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Profª Valentina de Oliveira Figueiredo
Rua Vicente Adolfo da Silva, 1.400 – 
Bairro Dois Carneiros – Jaboatão dos 
Guararapes (PE)
CEP: 54280-275
CNPJ: 60.701.521/0021-41
jaboatao@fundacaobradesco.org.br
Jaboatão (PE)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Av. dos Africanos, s/nº – Bairro do Co-
roadinho – São Luís (MA)
CEP: 65031-410
CNPJ: 60.701.521/0026-56
saoluis@fundacaobradesco.org.br
São Luís (MA)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Prof. Abílio Alencar, 1130 – Bairro 
Dom Pedro – Manaus (AM) 
CEP: 69040-035
CNPJ: 60.701.521/0030-32
manaus@fundacaobradesco.org.br
Manaus (AM)

• Informações institucionais •
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Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Via Coletora 4, s/n – Subdistrito de Pira-
já – Bairro Cajazeiras 10 – Salvador (BA)
CEP: 40301-155 
CNPJ: 60.701.521/0033-85
salvador@fundacaobradesco.org.br
Salvador (BA)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Dona Sinhá Neves
Rua Amador Aguiar, 100 – Cohab Con-
junto Habitacional Pres. Artur Costa e 
Silva – Centro – São João del-Rei (MG)
CEP: 36302-162
CNPJ: 60.701.521/0034-66
sjdelrei@fundacaobradesco.org.br
São João del-Rei (MG)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Governador Janary Gentil Nunes
Av. B-1, 110 – Vila Amazonas – Santa-
na (AP)
CEP: 68925-000
CNPJ: 60.701.521/0042-76
macapa@fundacaobradesco.org.br
Macapá (AP)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
QNN 28 – Área Especial L – Ceilândia 
Sul – Brasília (DF)
CEP: 72220-280
CNPJ: 60.701.521/0051-67
ceilandia@fundacaobradesco.org.br
Ceilândia (DF)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rodovia BR 262 – Estação Guaycurus 
– Fazenda Bodoquena – Miranda (MS)
CEP: 79380-000
CNPJ: 60.701.521/0031-13
bodoquena@fundacaobradesco.org.br
Fazenda Bodoquena – Miranda (MS)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Luiz Zaros, 600 – Jardim Ipê – Pa-
ranavaí (PR)
CEP: 87706-080
CNPJ: 60.701.521/0052-48
paranavai@fundacaobradesco.org.br
Paranavaí (PR)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Av. João Barbosa Porto, 2.104 – Bela 
Vista – Propriá (SE)
CEP: 49900-000
CNPJ: 60.701.521/0054-00
propria@fundacaobradesco.org.br
Propriá (SE)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Haddock Lobo, 253 – Bairro Tiju-
ca – Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20260-131
CNPJ: 60.701.521/0064-81
riodejaneiro@fundacaobradesco.org.br
Rio de Janeiro (RJ)

Escola de Educação Profi ssional Fundação 
Bradesco
Rodovia PE 218 – km 4 – Fazenda Canhoti-
nho – Sítio Mundau – Garanhuns (PE)
CEP: 55290-000
CNPJ: 60.701.521/0067-24
garanhuns@fundacaobradesco.org.br
Garanhuns (PE)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Mariângela de Lucena Peixoto, 
683 – Valentina Figueiredo – João 
Pessoa (PB)
CEP: 58063-300
CNPJ: 60.701.521/0055-90
jpessoa@fundacaobradesco.org.br
João Pessoa (PB)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Av. Presidente Vargas, s/n – Serraria – 
Maceió (AL)
CEP: 57045-140
CNPJ: 60.701.521/0056-71
maceio@fundacaobradesco.org.br
Maceió (AL)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Professor Antonio Trigueiro, 500 
– Felipe Camarão – Natal (RN)
CEP: 59074-100
CNPJ: 60.701.521/0057-52
natal@fundacaobradesco.org.br
Natal (RN)

Escola de Educação Básica e Profi ssional Dr. 
Ronaldo Young Carneiro da Rocha
Rod. Darly Santos, s/n – Araçás – Vila 
Velha (ES)
CEP: 29103-091
CNPJ: 60.701.521/0053-29
vilavelha@fundacaobradesco.org.br
Vila Velha (ES)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Av. Dom Almeida Lustosa, 585 – Pq. 
Tabapuã – Caucaia (CE)
CEP: 61650-000
CNPJ: 60.701.521/0075-34
caucaia@fundacaobradesco.org.br
Caucaia (CE)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Av. Amador Aguiar, s/n – Bairro Anti-
go Aeroporto – Pinheiro (MA)
CEP: 65200-000
CNPJ: 60.701.521/0076-15
pinheiro@fundacaobradesco.org.br
Pinheiro (MA)

Escola de Educação Profi ssional Fundação 
Bradesco
Rodovia BR 116, s/n – Nossa Senhora 
Aparecida Zona Rural – Feira de San-
tana (BA)
CEP: 44001-000
CNPJ: 60.701.521/0081-82
ciasantana@fundacaobradesco.org.br
Feira de Santana (BA)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Benedito Alves Delfi no, s/n – Pal-
mital – Marília (SP)
CEP: 17512-040
CNPJ: 60.701.521/0082-63
marilia@fundacaobradesco.org.br
Marília (SP)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Av. José Torquato da Silva, 95 – Jardim 
Vitória – Cuiabá (MT)
CEP: 78055-714
CNPJ: 60.701.521/0083-44
cuiaba@fundacaobradesco.org.br
Cuiabá (MT)

Colégio Fundação Bradesco
Av. J-2 – Esquina com a Rua L16 – Pa-
pillon Park – Aparecida de Goiânia (GO)
CEP: 74980-000
apgoiania@fundacaobradesco.org.br
Aparecida de Goiânia (GO)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Estrada do Calafate, 690 – Bairro Flo-
resta – Rio Branco (AC)
CEP: 69905-800
CNPJ: 60.701.521/0087-78
riobranco@fundacaobradesco.org.br
Rio Branco (AC)

Escola de Educação Básica e Profi ssional 
Fundação Bradesco
Rua Severino Caetano da Silva, 82 – 
Bairro Jardim Floresta – Boa Vista (RR)
CEP: 69312-128
CNPJ: 60.701.521/0043-57
boavista@fundacaobradesco.org.br
Boa Vista (RR)

Escola de Educação Básica Fundação Bra-
desco
Rua João Terto dos Santos, s/n – Jar-
dim Conceição – Osasco (SP)
CEP: 06145-240
CNPJ: 60.701.521/0058-33
jconceicao@fundacaobradesco.org.br
Jardim Conceição – Osasco (SP)



66 .

• Informações institucionais •

Créditos
Coordenação geral
Fundação Bradesco – Relações Institucionais

Consultoria de conteúdo e projeto gráfico
TheMediaGroup

Fotos
Alexandre Fatori, Érico Hiller, Luciano Justiniano, 

Lucas Cuervo Moura e Edinei Victorino 

Impressão
Ricargraf – Gráfi ca & Editora

Contatos

Fundação Bradesco | www.fundacaobradesco.org.br

Diretoria | diretoria@fundacaobradesco.org.br

Ouvidoria | ouvidoria@fundacaobradesco.org.br



Educando 
para a vida

relatório de 
atividades 2012

re
la

tó
ri

o 
de

 a
tiv

id
ad

es
 2

012
Ed

uc
an

do
 p

ar
a 

a 
vi

da

www.fundacaobradesco.org.br




