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Desde 1979, a Fundação Volkswagen faz um importante 
trabalho em benefício da educação e do desenvolvimento 
social do Brasil. Sinto-me honrado em fazer parte desse 
processo de transformação na vida de milhares de pessoas. 

Para a Volkswagen do Brasil, o investimento no país vai além 
de inovações tecnológicas e desenvolvimento de produtos no 
mercado. Acreditamos que podemos oferecer oportunidades 
de desenvolvimento, qualificação e condições favoráveis para 
criar um futuro melhor. 

Por meio da Fundação Volkswagen, desenvolvemos ações 
e projetos em parceria com o poder público e organizações 
da sociedade civil. Nesta publicação, apresentamos nossos 
projetos e seus significativos resultados com orgulho. Seguimos 
com o compromisso de continuar trabalhando com empenho e 
dedicação.

Nosso objetivo é desenvolver continuamente nossos projetos, 
principalmente quando estamos em um país de extensas 
dimensões territoriais e com grandes desafios. Por isso, vamos 
fortalecer as alianças e investir cada vez mais em pessoas. Só 
elas são capazes de construir um mundo melhor.

Since 1979, Volkswagen Foundation has developed an 
important work in benefit of the education and social 
development in Brazil. I am honored to be part of this process 
that is changing the life of thousands of people.

For Volkswagen do Brasil, investing in the country goes 
beyond technological innovations and product development 
in the market. We believe that we can offer development 
opportunities, qualification and favorable conditions to create 
a better future.

Through Volkswagen Foundation, we develop actions and 
projects in partnership with the government and civil society 
organizations. In this issue, we are proud to present our 
projects and their significant results. We keep the commitment 
of going on working with endeavor and dedication.

Our goal is to develop constantly our projects, mainly when 
we are located in a country of such broad dimensions, and 
such big challenges.  Therefore, we are going to strengthen our 
partnerships and invest even more in the people. Only they are 
capable of building a better world.

“Acreditamos que podemos 
oferecer oportunidades 

de desenvolvimento, 
qualificação e condições 

favoráveis para uma 
sociedade mais equilibrada” 

Holger Rust

Presidente do Conselho Curador da Fundação Volkswagen
e vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil

President of the Fundação Volkswagen Board of Trustees and
Vice President of Human Resources of Volkswagen do Brasil

“We believe that we can offer 
development opportunities, 

qualification and favorable conditions 
for a more equitable society” 

Na história dos 34 anos da Fundação Volkswagen, 
acompanhamos as importantes mudanças no país, 
fazendo-nos ajustar os nossos projetos e os investimentos 
às necessidades de cada época, ampliando cada vez mais 
o campo geográfico de atuação. O Brasil tem alcançado 
importantes resultados com a universalização do ensino 
fundamental, mas ainda estamos longe da educação pública 
que desejamos para nossas crianças, adolescentes e jovens.
 
Entendemos que houve um tempo necessário para matricular 
quase todas as nossas crianças nas escolas. Agora, 
entretanto, é tempo de oferecer aos educadores ferramentas, 
suporte para reflexão e conteúdos para que aprimorem suas 
práticas em sala de aula, na escola e na gestão pública 
educacional.
 
Dessa forma, unimos a nossa trajetória às novas tecnologias 
para compartilhar com o mundo, de forma aberta e gratuita, 
o conhecimento gerado ao longo de mais uma década no 
desenvolvimento de projetos educacionais. Por outro lado, 
temos o compromisso de realizar projetos de desenvolvimento 
social no entorno de nossas fábricas, a fim de promover 
transformações sociais positivas. Nossa dedicação é para 
incentivar e subsidiar bravos profissionais que trabalham 
diária e arduamente nos mais diferentes e difíceis contextos 
econômico-sociais. Queremos, portanto, um país melhor e 
mais justo.

Boa leitura.

Over the 34-year history of Volkswagen Foundation, we have 
lived through different political and social contexts, which 
caused us to adjust our projects and investments to the needs 
of each time, widening more and more our geographical 
playing field. Brazil has achieved important outcomes with the 
universalization of elementary school, but we are still far from 
the public school we wish for our children.

We understand that there was a time required for enrolling 
almost all our children in schools. Now, however, it is time 
to provide educators with tools and contents in order to 
improve their practices both in the classroom and in the public 
education management.

Therefore, we joined our history to new technologies in order 
to share with the world, on an open and free basis, the 
knowledge generated over a decade in the development of 
education projects. Other hand, we are committed to carry 
out social development projects around our plants in order to 
promote positive social change. We work to foster and support 
bold professionals who work hard every day within the most 
different and difficult social-economic contexts.
Therefore we want a better and fairer society. 

Good read!

Eduardo de Azevedo Barros

Superintendente da Fundação Volkswagen e Diretor de Assuntos 
Jurídicos da Volkswagen do Brasil

Superintendent the Fundação Volkswagen and Affairs Director 
Volkswagen legal 

“É tempo de oferecer aos 
educadores ferramentas 

e conteúdos para que 
aprimorem suas práticas 

em sala de aula e na gestão 
pública educacional” 

“It is time to provide educators 
with tools and contents in order 

to improve their practices both in 
the classroom and in the public 

education management” 



A Fundação Volkswagen
The Volkswagen Fundation

Desde o início de suas atividades no Brasil, há mais de 60 anos, a Volkswagen 
do Brasil realiza e incentiva práticas sociais voltadas a seus empregados e à 
comunidade em geral. Foi com essa postura que nasceu a Fundação Volkswagen.

Since the beginning of its activities in Brazil for over 60 years, Volkswagen do Brasil carries 
out and encourages social practices focused on its employees and the community. It was 
with this attitude that was created the Volkswagen Foundation.
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Desde 1979 a Fundação 
Volkswagen realiza no Brasil 
um importante trabalho de 
transformação social, com foco 
em educação e desenvolvimento 
social, consolidando-se como 
pioneira no investimento 
social privado da indústria 
automobilística no País.

Since 1979, Volkswagen Foundation has performed 
in Brazil an important work of social transformation, 
focused on education and social development, 
establishing itself as a pioneer in private social 
investment in the Country’s automotive industry.

All actions and projects of Volkswagen Foundation 
are planned and carried out in partnership with the 
public and private sectors and the organized civil 
society (non-governmental organizations – NGOs), 
in order to, jointly, implement projects that influence 
public policies and are sustainable in the long term.

Mission
Promote and accomplish actions capable of 
contributing to a better public education quality and 
encouraging the social development of low income 
communities.

Vision
Become a reference as an automotive industry 
business foundation owing to the private social 
investment in scholarship projects for the continued 
formation of public school teachers, offering 
opportunities of access to quality education.

Values
 

Todas as ações e projetos da Fundação 
Volkswagen são planejados e realizados 
em parceria entre os setores públicos, 
privados e a sociedade civil organizada 
(organizações não-governamentais – 
ONGs) para, conjuntamente, implementar 
projetos que influenciem políticas públicas 
e que sejam sustentáveis a longo prazo.

Missão

Promover e realizar ações que contribuam 
para a melhoria da qualidade da 
educação pública e que fomentem o 
desenvolvimento social de comunidades 
de baixa renda.

Visão

Ser referência como fundação empresarial 
da indústria automobilística pelo 
investimento social privado em projetos de 
educação para formação continuada de 
educadores da rede pública, oferecendo 
oportunidades de acesso à educação de 
qualidade. 

Valores 



Em 2013, entra definitivamente 
para a era digital, com o desafio 
de compartilhar e democratizar 
na internet o conhecimento 
acumulado em educação ao 
longo de sua trajetória, de forma 
livre e gratuita.

In 2013, it definitely enters the digital age, with 
the challenge of sharing and democratizing 
through the Web on a free basis the expertise in 
education accumulated along its course.

Volkswagen Foundation was created in Brazil in 1979, 
with resources sent by the company’s headquarters 
in Germany, according to the principles that drive the 
incentive to social practices focused on human capital 
and the community in general capital. 

For almost two decades, Volkswagen Foundation has 
concentrated efforts on education projects exclusively 
intended for the company’s employees and their 
children. During this period it was common place for 
multinational companies to have workers with low 
education levels among their employees.

In 2001, the activities of Volkswagen Foundation 
achieved new operation fields with the creation of 
projects and partnerships never seen before, even 
more consistent and critical for effectively contributing 
with a quality public education.

In 2008, the Social Development pillar was created 
gathering projects that contribute for the development 
of communities in a situation of high social 
vulnerability located in the plants’ neighborhood.

With the advancement of technology in benefit 
of education and learning, in 2011, Volkswagen 
Foundation launched a videogame as a tool for 
the citizenship formation of youth as future drivers. 
In 2013, it definitely enters the digital age, with the 
challenge of sharing and democratizing through 
the Web on a free basis the expertise in education 
accumulated along its course.

Histórico
History

A Fundação Volkswagen foi criada no Brasil em 1979 com 
recursos enviados pela matriz da empresa alemã, seguindo 
os princípios norteadores de incentivo às práticas sociais 
voltadas ao seu capital humano e à comunidade em geral. 

Por quase duas décadas, a Fundação Volkswagen 
concentrou esforços em projetos de educação exclusivos 
aos funcionários da fábrica e seus filhos, período no 
qual era comum que empresas multinacionais tivessem 
em seu quadro de funcionários trabalhadores com baixa 
escolaridade.

Em 2001, as atividades da Fundação Volkswagen ganham 
novos campos de atuação com a criação de projetos e 
parcerias inéditas ainda mais consistentes e indispensáveis 
para contribuir de forma efetiva para uma educação 
pública de qualidade.

Em 2008, foi criado o pilar Desenvolvimento Social, 
reunindo projetos que contribuem para o desenvolvimento 
das comunidades em situação de alta vulnerabilidade 
social no entorno das fábricas.

Com o avanço das tecnologias em benefício da educação e 
da aprendizagem, em 2011 a Fundação Volkswagen lança 
um vídeojogo como ferramenta para a formação cidadã de 
jovens futuros condutores. Em 2013, entra definitivamente 
para a era digital, com o desafio de compartilhar e 
democratizar na internet o conhecimento acumulado em 
educação ao longo de sua trajetória, de forma livre e 
gratuita.



Atuação
Operation

A Fundação Volkswagen estabelece parcerias com 
organizações da sociedade civil que são detentoras 
de tecnologias educacionais e sociais, capazes de 
disseminar seus aprendizados por meio da prática, 
a partir de projetos para formação continuada e 
qualificação.

Com base nesse modelo de trabalho, é possível 
estabelecer uma rede de parceiros comprometidos com 
a transformação social positiva nas localidades onde 
são executados os projetos, independentemente do 
pilar de atuação: Educação e Desenvolvimento Social.

Volkswagen Foundation establishes partnerships with 
organizations from the organized civil society which 
hold educational and social technologies, capable 
of spreading their learning through practice, by 
starting with projects for continued formation and 
qualification.

Base on this work model, it is possible to establish a 
network of partners committed with the positive social 
transformation in locations where the projects are 
carried out, irrespective of the action pillar: Education 
and Social Development.

Onde estamos

Nos últimos dez anos, a Fundação Volkswagen já levou seus 
projetos a 386 cidades, em 11 estados brasileiros.

Somente em 2013, foram 87 cidades atendidas, estreando a 
atuação da Fundação Volkswagen em quatro novos estados: 
Alagoas, Espírito Santo, Pará e Piauí.

Já em 2014, Amapá e Bahia passaram a contar com projetos da 
Fundação Volkswagen, ampliando para 13 o número de estados 
brasileiros já atendidos em todo seu histórico de atuação.

Over the last ten years, Volkswagen Foundation has already 
taken its projects to 386 cities, in 11 Brazilian states.

In 2013 only, 87 cities were served, starting the operations of 
Volkswagen Foundation in four new states: Alagoas, Espírito 
Santo, Pará and Piauí.

In 2014, Amapá and Bahia started counting with Volkswagen 
Foundation’s projects, increasing to 13 the number of Brazilian 
states already served in its operation history.

Where we are 



A implementação dos projetos da Fundação Volkswagen nos municípios brasileiros é 
feita após análise e avaliação de indicadores educacionais e sociais das localidades. Os 
projetos são executados por meio de convênios de cooperação técnica, de modo a criar 
vínculos entre as organizações formadoras e o poder público local. Desse modo, propicia 
redes de trabalho favoráveis que estimulam a transferência de tecnologias.

Os projetos

Volkswagen Foundation’s projects are implemented in the Brazilian cities upon the 
assessment and appraisal of educational and social indicators in the locations. Such 
projects are carried out through technical cooperation agreements, in order to create 
bonds among the qualifying organizations and the local government. Therefore, it 
provides for favorable networks that encourage the transfer of technologies.

The projects



in
ve

st
im

en
to

 s
o

ci
al

 -
 s

o
ci

al
 i

n
ve

st
m

en
t

1. 17

A Fundação Volkswagen investe nos 
profissionais que trabalham com 
bravura para garantir um direito 
que a todos pertence: o de aprender. 
Reconhecer a perseverança desses 
profissionais é acreditar que seu 
trabalho pode fazer deste mundo 
um lugar melhor para todos.

Volkswagen Foundation invests in professionals 
that bravely work for guaranteeing a right 
which everyone is entitled to: the right of 
learning. Recognizing the perseverance of these 
professionals is believing that their work can 
make the world a better place for everybody.

No pilar Educação, estão reunidos os projetos com foco 
na formação continuada de professores e gestores de 
escolas públicas, além de técnicos das secretarias de 
educação.

O envolvimento de diversas instâncias dos sistemas de 
gestão pública educacional permite que os projetos sejam 
executados com o total apoio das secretarias – municipais 
ou estaduais – de educação, facilitando a assimilação e 
incorporação das novas práticas na escola às políticas 
públicas educacionais.

O modelo de trabalho adotado atualmente – formação 
oferecida em polos, no qual reúne participantes de vários 
municípios numa só turma de formação – possibilita 
que o conhecimento e as experiências regionais sejam 
compartilhadas. Ao mesmo tempo, os municípios mais 
próximos promovem intercâmbio de ações entre si, o 
que permite, inclusive, que dúvidas ou dificuldades 
sobre implantação da metodologia sejam resolvidas em 
conjunto.

Neste pilar encontram-se os projetos: Aceleração da 
Aprendizagem, Aprender com a Pinacoteca (até 2013), 
Brincar, Entre na Roda, Plataforma do Letramento, Jogo 
da Vida em Trânsito e Pró-Educar Brasil.

Projects focused on continued formation of public 
school teachers and managers, as well as education 
department technicians, are gathered under the 
Education pillar.

The involvement of several instances of educational 
public management systems allows the projects to be 
run with full support from the education departments 
– either city or state –, making the assimilation and 
incorporation of the new school practices to education 
public policies easier.

The work model currently adopted – qualification 
offered in parks, where participants from several cities 
are gathered in a single qualification class – enables 
regional knowledge and experiences to be shared. At 
the same time, closer cities promote the exchange of 
actions among themselves, which also enables doubts 
and difficulties concerning the implementation of the 
methodology to be jointly solved.

This pillar comprises the projects: Aceleração da 
Aprendizagem, Aprender com a Pinacoteca (until 2013), 
Brincar, Entre na Roda, Plataforma do Letramento, Jogo 
da Vida em Trânsito and Pró-Educar Brasil.

Education

Pilar
Educação
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O pilar Desenvolvimento Social, criado em 2008, 
agrega projetos com ação social direta, que beneficia 
anualmente milhares de brasileiros que vivem em 
comunidades de baixa renda no entorno das fábricas 
da Volkswagen do Brasil.

Esse pilar foi criado a partir de demandas internas da 
Volkswagen do Brasil com descarte de materiais e pelo 
crescente número de funcionários engajados em causas 
sociais que procuravam a Fundação Volkswagen para 
pedir apoio e recursos.

Aqui estão reunidos os projetos: Volkswagen na 
Comunidade, Costurando o Futuro e Instituto Baccarelli.

The Social Development pillar, created in 2008, 
aggregates projects to direct social action which, every 
year, benefits thousands of Brazilian citizens who live in 
low-income communities located in the neighborhood of 
Volkswagen do Brasil’s plants.

This pillar was created from internal demands of 
Volkswagen do Brasil with disposal of materials and 
with the growing number of employees engaged in 
social causes that sought the Volkswagen Foundation to 
ask for support and resources.

Here are the projects: Volkswagen na Comunidade, 
Costurando o Futuro, and Instituto Baccarelli.

Pilar
Desenvolvimento 

Social
Social development 

As ações dos projetos 
de desenvolvimento 
social são pautadas em 
valores de solidariedade, 
promovendo cidadania, 
sustentabilidade e respeito.

Under this pillar, project actions are ruled 
by solidary values, promoting citizenship, 
sustainability and respect. 
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Letramento designa as diferentes práticas 
sociais mediadas pela língua escrita que 
ocorrem nos mais diversos domínios da 
sociedade, como no mundo do trabalho, 
da família, da participação social e, 
também, na escola, instituição que trabalha 
intencionalmente com o ensino da língua 
escrita.

A Plataforma do Letramento nasce da ideia 
de se criar um espaço para a reflexão, 
formação, disseminação e produção de 
conhecimento sobre o letramento.

Idealizada pela Fundação Volkswagen e pelo 
Cenpec, vem se tornando uma comunidade 
de referência para educadores, professores, 
gestores e demais profissionais que têm se 
dedicado a assegurar o direito ao pleno 
acesso ao universo da escrita para todos os 
brasileiros, como garantia do aprendizado 
ao longo da vida e da participação ativa e 
autônoma nas diversas esferas do mundo 
social.

Literacy indicates the several social practices 
mediated by the written language that take 
place in the most different domains of society, 
such as the labor environment, family and 
social engagement, as well as the school, 
institution that intentionally works with the 
teaching of written language.

The Plataforma do Letramento originates from 
the idea of creating a space for reflection, 
qualification, spreading and production of 
knowledge about literacy.

Idealized by Volkswagen Foundation and 
Cenpec, it is becoming a reference community 
for educators, teachers, managers and other 
professionals who have dedicated themselves 
to ensuring the right to full access to the 
universe of writing to all Brazilian citizens, as 
a guarantee of learning over their lifetime, as 
well as active and independent participation 
in several layers of the social world.

Acessando o 

conhecimento
Accessing knowledge

A Plataforma do 
Letramento possibilita 
ao professor construir 
seu percurso formativo 
autônomo e, ao mesmo 
tempo, interagir com 
outros professores.
The Plataforma do Letramento 
enables the teachers to build their 
self-formative process and, at the 
same time, interact with other 
teachers.
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Quais os objetivos?

na execução dos projetos educacionais da Fundação 
Volkswagen.

continuada dos profissionais de educação e de 
acompanhamento das práticas escolares.

debate sobre letramento.

distâncias geográficas e ampliando o alcance dos atuais 
projetos educacionais da Fundação Volkswagen.

acerca do letramento, possibilitando cooperação na 
definição de políticas públicas educacionais.

Para quem?

Professores da educação básica, coordenadores 
pedagógicos, diretores, técnicos das secretarias de 
educação, bem como demais profissionais que atuam na 
garantia do acesso ao universo da escrita.

Com quem?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária.

A Plataforma do Letramento também se destina a ser um 
espaço exclusivo com opções de educação a distância 
(EAD) e materiais de apoio para a formação dos 
participantes dos projetos Aceleração da Aprendizagem, 
Brincar e Entre na Roda.

A produção de conhecimento acumulada ao longo 
dos mais de dez anos de parceria entre a Fundação 
Volkswagen e o Cenpec está disponível na plataforma, de 
forma aberta e gratuita.

What are the purposes?

accumulated through the performance of Volkswagen 
Foundation’s education projects.

continued formation for education professionals and 
follow-up of school practices.

content debates on literacy.

geographical distances and increasing the reach of 
Volkswagen Foundation’s current education projects.

related to literacy, and thus enabling the cooperation for 
the definition of education public policies.

Whom to?

Basic education school teachers, pedagogical 
coordinators, principals and technicians from education 
departments, additionally to other professionals who work 
for assuring access to the universe of written language.

Whom with?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária (Education, Culture and 
Communitary Action Study and Research Center).

The Literacy Platform is also intended to be an exclusive 
space with distance learning (EAD) options and 
supporting materials for the qualification of those who 
take part in the projects Aceleração da Aprendizagem, 
Brincar and Entre na Roda. 

The production of accumulated knowledge along a 
partnership of more than ten years between Volkswagen 
Foundation and Cenpec is available on the platform on 
free basis.

Ficha técnica Technical Data

A abordagem do letramento transita por 
diferentes dimensões:

 Pedagógica: que discute alfabetização e o 
ensino da leitura e da escrita na escola.

que estimula o debate sobre 
políticas públicas relacionadas ao letramento 
e à formação de leitores no Brasil.

 que considera as práticas de 
leitura e escrita, dentro e fora da escola, 
como expressões da cultura.

 que reflete sobre as novas práticas 
de letramento originadas pela cultura letrada 
digital e propõe seu uso no próprio ambiente 
digital.

The literacy approach involves different 
aspects:

and the teaching of reading and writing in 
school.

public policies related to literacy and the 
formation of readers in Brazil.

practices, both inside and outside the school, 
as cultural expressions.

practices originated by digital literate culture, 
and proposes its use within the digital 
environment itself.

O intercâmbio de saberes acaba 
criando uma comunidade para refletir 
e aprender coletivamente sobre a ação 
profissional docente.
The exchange of knowledge ends up creating a 
community to reflect and learn collectively about teacher 
professional action.
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A Plataforma do 
Letramento está no 
Facebook. Para ficar por 
dentro das discussões e dos 
principais acontecimentos, 
acesse facebook.com/
plataformadoletramento.

The Plataforma do 
Letramentois available 
on Facebook. In order to 
keep up to date with the 
dicussions and major 
events, visit facebook.com/
plataformadoletramento.

Na Plataforma do Letramento 
estão disponíveis textos, artigos, 
matérias, entrevistas, propostas 
de atividades, referências de 
práticas em conteúdos multimídia, 
como vídeos, podcasts, 
infográficos interativos, etc., que 
dão suporte ao trabalho e aos 
estudos sobre letramento.

On the Plataforma do 
Letramento, there are texts, 
articles, stories, interviews, activity 
proposals, references of practices 
on multimedia contents, such 
as videos, podcasts, interactive 
infographs, etc., which will 
support the work and the studies 
concerning literacy.
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para os usuários, que buscam, a partir do âmbito de ação de cada um, apoiar as ações de formulação, planejamento, 
sistematização e troca de conhecimento.

Os conteúdos são selecionados e produzidos por uma equipe multidisciplinar, apoiada por especialistas, que trabalha de 
modo colaborativo, acreditando ser essa a forma por excelência de se produzir e disseminar conhecimentos no mundo 
contemporâneo.

Over its participation channels, the platform promotes free online discussions, debates and workshops to be freely accessed 
by users, who from the action scope of each of them, aim at supporting knowledge formulation, planning, systematization 
and exchange actions.

The contents are selected and produced by a multidisciplinary team, supported by experts, that works on a collaborative 
basis, and believes that this is by excellence, how knowledge should be produced and spread in the modern world.

Dados 
referentes aos 
três primeiros 
meses de 
funcionamento 
da Plataforma 
do Letramento.

Data for the 
first three 
months of 
operation of 
the Plataforma 
do Letramento.

Acessos/Ações - Acess/Actions

Visitas 13.744

Visualizações de páginas 103.297

Duração média da visita 05min

Cadastros 2.253

Curtidas no Facebook 2.645 

Comentários postados 115

Newsletters enviadas 4

Turmas / Groups

Entre na Roda (híbrido) 12

Entre na Roda on-line 4

Brincar (híbrido) 13

Aceleração da Aprendizagem 14

Total 43
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Correção do 

fluxo escolar
Correction of the scholarship flow

O acesso à educação nas escolas públicas 
brasileiras cresceu consideravelmente nas últimas 
décadas. No entanto, ao longo dos anos, notou-
se que a universalização da educação não 
erradicou dos sistemas de ensino a repetência, a 
evasão e a distorção idade-série.

O projeto Aceleração da Aprendizagem pretende 
minimizar uma das fragilidades do atual sistema 
regular de educação, direcionando alunos 
em distorção idade-série para as classes de 
aceleração.

Isso significa deslocar momentaneamente alunos 
multirrepetentes das classes regulares do ensino 
fundamental para uma classe com número 
reduzido de alunos que trabalha individualmente 
as dificuldades de aprendizagem. 

Ainda, para alunos não-alfabetizados são 
oferecidas aulas de reforço no contraturno 
escolar.

Ao final de dois anos, espera-se que os alunos 
atendidos tenham ampliado suas habilidades e 
competências escolares e possam retornar para 
as classes regulares em idade adequada.

The acces to education in Brazilian public 
schools experienced a considerable growth 
in the last decades. Yet, over the years, it was 
noted that the universalisation of education 
has not eradicated failure, evasion and age-
grade distortions from education systems.

The project Aceleração da Aprendizagem 
intends to minimize one of the fragilities 
of the current regular education system, 
referring students with age-grade distortion to 
acceleration classes.

This means a momentary displacement of 
multi-failure students from regular classes 
of the elementary school to a class with a 
reduced number of students that will work 
their learning difficulties on individual basis. 

Additionally, literacy classes are offered 

iliterated students.

By the end of two years, it is expected that 
tutored students have enhanced their school 
skills and competences, and may return to 
regular classes at proper age.

Reverter o movimento de 
exclusão escolar é enfrentar 
o problema da distorção 
idade-série, por meio 
da implantação de um 
programa de correção de 
fluxo escolar com ações na 
gestão e nas escolas.

Reverting the movement of school 
exclusion is facing the problem of 
age-grade distortion, through the 
implementation of a program for 
correcting school flow with actions 
towards the management and the school.
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Ficha técnica Technical Data

Quais os objetivos?

alunos.

distorção idade-série. 

Para quem?

Professores, gestores e técnicos de unidades escolares ou 
das secretarias municipais ou estaduais de educação, bem 
como, diretamente, alunos em defasagem idade-série.

Com quem?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária.

O projeto Aceleração da Aprendizagem é executado com 
base em uma metodologia desenvolvida pelo Cenpec, 
consolidada ao longo de 17 anos de trabalho com 
correção de fluxo escolar.

Foi selecionada pelo Ministério da Educação (MEC) em 
2010 como uma importante tecnologia educacional que 
contribui para a redução da defasagem idade-série.

As classes de aceleração são formadas por grupos 
heterogêneos de alunos, com percursos escolares, 
interesses, aquisições e idades diferenciadas, que devem 
atingir novos patamares de conhecimentos, por meio 
de um trabalho especial que estimule o processo de 
aprendizagem.

What are the purposes?

grade distortions. 

Whom to?

Teachers, managers and technicians of school units or 
public education departments, as well as students with 
age-grade gap directly.

Whom with?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária (Studies and Research in 
Education, Culture and Community Action Center).

The Aceleração da Aprendizagem project is carried out 
based on a methodology developed by Cenpec, and 
consolidated over 17 years of school-flow correction work.

It was chosen by the Ministry of Education (MEC) in 2010 
as an important education technology that contributes for 
reducing the age-grade gap.

Acceleration classes are composed of mixed student 
groups with different school experiences, interests, 
achievements and ages, and who must reach new 
knowledge levels, through a special work that encourages 
the learning process.

O projeto consiste na formação continuada 
de professores, equipe técnica das secretarias 
de educação e de gestores de escolas. Para 
subsidiar a atuação dos educadores, todo o 
material didático de apoio é oferecido durante os 
encontros de formação.

O projeto Aceleração da Aprendizagem tem 
incorporado à sua metodologia um conjunto de 
medidas que envolvem diferentes instâncias do 
sistema escolar, considerando principalmente o 
contexto local para definir ações diferenciadas 
para cada região em que atua.

Nesse sentido, a sala de aula deve ser 
considerada um espaço para trabalhar o 
conhecimento, funcionando como uma oficina 
com seus  instrumentos de trabalho disponíveis e 
organizados.

The project consists in the continued 
formation of teachers, education 
departments’ technical teams, and school 
managers. In order to support the action of 
educators, the whole supporting material is 
offered during formation meetings.

The Aceleração da Aprendizagem project 
has incorporated to its methodology a set of 
actions that involve different instances of the 
school system, mainly considering the local 
context for defining different actions for each 
region where it operates.

For such purpose, the classroom should be 
deemed as a place for working knowledge, 
operating as a workshop with its working 
instruments available and organized.

Toda criança tem o direito de aprender. É preciso 
oferecer formas que respeitem o tempo e o modo 
de aprendizagem de cada aluno.
Every child has the right to learn. It should be offered ways that respect 
each student’s learning time and way.
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O projeto Aceleração da 
Aprendizagem estreou 
em Resende (RJ), em 
2011, onde foi realizado 
até 2012, atendendo 439 
alunos e 88 educadores 
de escolas públicas da 
rede municipal.

The Aceleração da 
Aprendizagem project 
started in Resende (RJ), in 
2011, where it was carried out 
until 2012, encompassing 439 
students and 88 educators 
from the municipal public 
school system.
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Em 2013, o projeto passa a ser desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, 
em quatro cidades: Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha. Essa ampliação foi possível a partir do investimento direto da 
Fundação Volkswagen com recursos oriundos de empréstimo feito junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social). 

Já em 2014, João Pessoa (PB), Simões Filho (BA) e mais quatro cidades do Espírito Santo passam a contar com Aceleração 
da Aprendizagem em suas redes municipais de ensino.

In 2013, the project started to be carried out in partnership with Espírito Santo State Education Department in four cities: 
Cariacica, Serra, Viana and Vila Velha. Such increase was possible thanks to Volkswagen Foundation’s direct investment 
with resources made available through a loan agreement entered into with BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social Brazilian National Bank for Economic and Social Development). 

In 2014, the Aceleração da Aprendizagem project became part of the municipal education system in João Pessoa (PB), 
Simões Filho (BA) and other four cities in Espírito Santo.

Abrangência do projeto em 2013 / Scope of the project in 2013

Superintendências
Superintendents

Classes séries inicias
Classes initial grades

Classes séries finais 
Classes final grades

Alunos séries inicias
Students initial grades

Alunos séries finais 
Students final grades

Regional de ensino
Regional education

1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental

1st to 5th grade of 
elementary school

6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental

6th to 9th grade
of Elementary School

1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental

1st to 5th grade of 
elementary school

6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental

6th to 9th grade
of Elementary School

Carapina (Serra e Vitória) 11 28 226 685

Cariacica  (Viana) 6 38 131 926

Vila Velha 2 13 50 315

Total 19 79 407 1.926

Total geral 98 2.333
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Educação 
Infantil
Childhood Education

Na infância, as diferentes linguagens se 
entrelaçam. Falar, brincar, dançar, desenhar, 
pintar, modelar, cantar, tocar um instrumento, 
representar, inventar histórias, são atividades 
humanas essenciais à criança e expressão de 
sua cultura.

Permeando as diversas linguagens, o brincar 
é a forma de interação mais utilizada pela 
criança para integrar-se a diferentes grupos 
sociais, conhecer o mundo e desenvolver sua 
identidade pessoal e cultural.

“Brincar – Educação Infantil” é um projeto 
de formação de educadores que atuam 
com crianças de 0 a 5 anos, em instituições 
de educação infantil. Para isso, favorece a 
reflexão sobre concepção de infância e cultura 
infantil tendo o brincar e o letramento como 
tema central. 

Oferece formação presencial e a distância 
para professores, auxiliares de ensino, gestores 
de escolas e de secretarias de educação.

In the childhood, different languages are 
entangled. Speaking, playing, dancing, 
drawing, painting, modeling, singing, playing 
an instrument, performing, creating stories, 
are human activities essential to children, and 
the expression of their culture.

Permeating these several languages, playing 
is the way of interaction most used by 
children to become part of different social 
groups, to know the world, and to develop 
their personal and cultural identity.

“Brincar – Childhood Educationl” is a project 
intended for qualifying educators who work 
with children from 0 to 5 years old, at primary 
school institutions. For such purpose, it favors 
the reflection about childhood and child’s 
culture concepts with playing and literacy as 
core subject. 

It offers attendance and distance courses 
for teachers, education assistants, school 
managers and education department 
managers.

Brincar livre é 
muito diferente 
de aprender 
brincando; é um 
direito da criança.
Playing freely is very different from 
playful learning; is a right of the child.
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What are the purposes?

childhood culture.

child’s right.

expanding teacher’s literacy.

their practices based on a better understanding of 
national curriculum guidelines.

valued, and expanding the cultural universe of these 
participants.

so that they understand the proposal and create 
conditions for its implementation, additionally to fostering 
school’s alignment with the community.

Whom to?

Teachers, attendants, monitors, managers of primary 
school institutions, and technicians from education 
departments.

Whom with?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária.

The supporting material is avaliable on the Plataforma 
do Letramento. It is composed of a book that shows the 
theoretical references the guide the project and a set of 
50 cards with step-by-step round, jump rope, among other 
plays.

Ficha técnica Technical Data

Quais os objetivos?

a cultura da infância.

como direito da criança.

letramento do professor.

suas práticas a partir de uma melhor compreensão das 
diretrizes curriculares nacionais.

valorize e ampliar o universo cultural desses participantes.

para que compreendam a proposta e criem condições 
para que ela seja implementada, bem como fomentar a 
articulação da escola com a comunidade.

Para quem?

Professores, pajens, monitores, gestores de instituição de 
educação infantil e técnicos de secretarias de educação.

Com quem?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária.

O material de apoio para os educadores está disponível 
na Plataforma do Letramento. É composto por um livro 
que apresenta os referenciais teóricos que orientam o 
projeto e um conjunto de 50 fichas com o passo-a-passo 
de brincadeiras de roda, de corda, entre outras.

Em 2013, o projeto Brincar promoveu um encontro 
em cada pólo intitulado “Brincadeiras na 
Comunidade” para que os educadores pudessem, 
a partir da experiência da formação, multiplicar 
as ações nas escolas, incentivando a prática da 
utilização dos espaços públicos para promover 
a convivência na comunidade por meio da 
ludicidade.

Cada município participante apresentou uma 
brincadeira no encontro.

Essas brincadeiras foram escolhidas de acordo 
com a pesquisa e o desejo da equipe de 
cada cidade; dessa maneira, cada localidade 
apresentava uma brincadeira diferente, 
valorizando, assim, a cultura regional e popular. 

Since 2013, the Brincar project has promoted 
a meeting named “Brincadeiras na 
Comunidade” (“Playing in the Community”) 
so that educators are capable of, from the 
qualification experience, multiplying the 
actions in schools, encouraging the practice 
of using public areas for promoting the 
conviviality in the community through playful 
activities.

Every participating city has presented a play 
in the meeting.

These plays were chosen according to the 
research and the wish of each city’s team; 
so, each location presented a different play, 
valuing regional and popular cultures. 

As brincadeiras na praça promovem 
interação na comunidade de forma 
afetiva, valorizando o espaço público 
e a cultura popular.
The plays at the public places promote interaction 
within the community on emotional basis, valuing the 
public area and popular culture.
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No projeto Brincar, as 
crianças inventam, 
descobrem e 
brincam, de forma 
expressiva e criativa.

In the Brincar project, the 
children create, find and 
play, in an expressive and 
creative way.
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422
1313

152

1313

29
Municípios participantes 
Participating municipalities

Instituições envolvidas
Institutions involved

Educadores
Educators

Turmas
Groups

O projeto Brincar foi criado em 2005 e já atendeu 2.020 educadores, de 725 instituições de ensino, em 190 cidades, 
beneficiando cerca de 160 mil crianças. 

Em 2013, o projeto Brincar foi realizado também com 12 organizações sociais no entorno das quatro fábricas da 
Volkswagen do Brasil que participam do programa global “A Chance to Play – O Direito de Brincar”, uma iniciativa do 
Comitê Mundial dos Trabalhadores da Volkswagen em parceria com a ONG terre des hommes – Alemanha, com apoio da 
Volkswagen.  Nessa modalidade, 160 educadores sociais, de 56 ONG’s participaram das formações.

The Brincar project was created in 2005 and has already qualified 2,020 educators from 725 education institutions, in 190 
cities, benefiting approximately 160 thousand children. 

In  2013, the Brincar project was also carried out with 12 social organizations located in the neighborhood of Volkswagen 
do Brasil’s four plants  that take part in the global program “A Chance to Play – The Right to Play”, an enterprise of 
Volkswagen Workers’ World. In this modality, 160 educators form 56 NGO’s were qualified by this project.

Abrangência do projeto em 2013
Scope of projetc in 2013
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Leitura na escola e

na comunidade
Reading at school and in the community

Aprender a ler os mais diferentes gêneros 
textuais, adquirindo o gosto pela leitura, pode 
garantir aos estudantes sucesso ao longo de 
toda a trajetória escolar. 

O projeto Entre na Roda tem como proposta 
formar, presencialmente e a distância, 
profissionais de escolas de ensino fundamental, 
de bibliotecas e de outras instituições, para 
que atuem como mediadores de leitura, 
promovendo, por meio de ações articuladas, o 
gosto pela leitura e a formação de leitores nos 
espaços em que atuam e no entorno deles.

Oferece também aos gestores de escolas 
e de secretarias de educação e de cultura 
formação específica com o objetivo de 
garantir a implementação, a articulação, o 
acompanhamento e a avaliação das ações 
voltadas à leitura, de modo que, a partir da 
escola e da biblioteca, ampliem, estendendo-se 
à comunidade como um todo. 

Learning to read the most different sort of 
texts, acquiring the pleasure of reading, can 
guarantee success to student along their 
entire school life. 

The project Entre na Roda aims at providing 
both attendance and distance education 
for professionals from elementary schools, 
libraries and other institutions, so that they 
can act as reading mediators, and promote 
through articulated actions pleasure of 
reading and form readers in the areas 
where they work and around them.

It also offers to school managers and 
education and culture department managers 
specific training with the purpose of assuring 
the implementation, articulation, follow-up 
and assessment of the actions focused on 
reading, so that they are enhanced from the 
school and the library, and extends to the 
community as a whole. 

 

Viver em sociedades 
letradas implica na 
necessidade da leitura 
e da escrita para a 
efetiva inserção de 
seus indivíduos.
Living in literate societies implies 
the need of reading and writing 
for the effective insertion of their 
individuals.
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What are the purposes?

performance as readers, and promote in the audience 
they work with the development of reading capacities and 
taste.

so that they understand the project’s proposals, and create 
conditions for their implementation.

actions for promoting the reading, in order to increase 
reading actions in the community.

the project.

Whom to?

Elementary school teachers, pedagogical coordinators 
and other school managers, education and culture 
department technicians, librarians and representatives 
from other institutions who purpose to promote the 
pleasure of reading and create readers.

Whom with?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária.

In 2013, the Entre na Roda project incorporated to its 
programmatic content the guidance for the preparation 
of . This way, it provides 
educational managers with resources so that each city has 
conditions to request to the Federal Government a quality 
collection adequate to each reality.

Ficha técnica Technical Data

Quais os objetivos?

desempenho enquanto leitores e promovam nos públicos 
com que atuam o desenvolvimento de capacidades 
leitoras e o gosto pela leitura.

compreendam as propostas do projeto e criem condições 
de implementá-las.

articuladas de promoção da leitura, de forma a ampliar 
as práticas leitoras na comunidade.

Para quem?

Professores de ensino fundamental, coordenadores 
pedagógicos e demais gestores escolares, técnicos de 
secretarias de educação e de cultura, bibliotecários e 
representantes de outras instituições que se proponham a 
promover o gosto pela leitura e a formar leitores.

Com quem?

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária.

Em 2013, o projeto Entre na Roda incorporou em seu 
conteúdo programático a orientação para elaboração 
dos . Dessa forma, 
oferece aos gestores educacionais subsídios para que 
cada município tenha condições de solicitar ao Governo 
Federal acervo de qualidade e adequado a cada 
realidade.

Depois de uma década em curso, com fortíssima 
aceitação entre os participantes do projeto, 
o Entre na Roda ganha em 2013 uma nova 
modalidade: o Entre na Roda on-line.

Realizadas totalmente a distância pela Plataforma 
do Letramento, as oficinas on-line são uma 
sequência de atividades sobre a metodologia de 
mediação de leitura do projeto Entre na Roda. As 
atividades oferecem informações, dicas práticas 
e possibilidades de ampliação do conhecimento, 
além de ser uma oportunidade de aprofundar o 
letramento digital dos participantes.

As oficinas on-line do Entre na Roda têm duração 
de 8 semanas e as turmas contam com o apoio de 
uma moderadora, que é formadora na área de 
leitura e escrita. 

After a decade in progress, with a very strong 
acceptance among the project’s participants, 
in 2013, Entre na Roda incorporated a new 
modality: Entre na Roda online.

Entirely carried out at a distance by the 
Plataforma do Letramento, online workshops 
are a series of activities about the reading 
mediation methodology of the project Entre 
na Roda. These activities provide information, 
practical tips and knowledge enhancement 
possibilities, additionally to being an opportunity 
for intensifying the participants’ digital literacy.

Entre na Roda online workshops extend for 
8 weeks, and the classes are supported by a 
moderator, who is a trainer in the reading and 
writing area. 

A formação a distância possibilita desenvolver 
ações que valorizam o diálogo e a colaboração 
na produção de conhecimento.
Distance education enables the performance of actions that value 
the dialog and cooperation for producing knowledge.
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A palavra escrita se 
popularizou cada 
vez mais e acabou 
se tornando um 
meio comum de 
comunicação a 
distância entre as 
pessoas. O modo como 
se lia também mudou.

Written word has become 
more and more popular, 
and ended up as a 
common means of distance 
communication among 
people. The way people used 
to read has also changed.
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82% 54%54%

69%

54%

69%
Realizam rodas de contação de histórias
Perform circles storytelling

Realizam rodas de empréstimo
Perform circles loan

Realizam rodas de apreciação
Perform circles appreciation

Realizam rodas de leitura
Perform reading circles

Valorizar a diversidade cultural de cada região é a proposta do evento “Contadores da Comunidade – Histórias de ontem 
e de hoje”. A ação, realizada em 2013, teve como objetivo aproximar escola, comunidade e diferentes instâncias no intuito 
de formar leitores, promover a socialização de atividades de leitura e revelar talentos da própria escola, utilizando espaços 
públicos. Os eventos foram sediados em cada um dos municípios polo que recebe os encontros de formação ao longo 
do ano. Em seu histórico, o projeto Entre na Roda já atendeu 304 cidades dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, levando formação a 5.556 educadores, bibliotecários e demais profissionais 
comprometidos em difundir o hábito da leitura. Em onze anos do projeto, aproximadamente 650 mil estudantes de ensino 
fundamental e educação infantil foram beneficiados pelas ações propostas no projeto.

The event “Community Story Tellers – Stories from yesterday and today” aims at valuing the cultural diversity of each area. 
The action incorporated to the project in 2013, aims at getting school, community and different instances closer with the 
purpose of forming readers, promoting the socialization of reading activities, and revealing talents from the school, by using 
public areas. Annual events are held in each park city that shelters the qualification meetings over the year. In its history, Entre 
na Roda project has already served 304 cities from the states of Alagoas, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro 
and São Paulo, by bringing qualification to 5,556 educators, librarians and other professionals committed with spreading the 
reading practice. Over the project’s eleven years, almost 650 thousand students from elementary school and primary school 
were benefited by the actions proposed in the project.

Resultados entre os participantes do projeto em 2013
As results the project´s participants in 2013
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Arte na escola e a
escola no museu
Arts at school and school in the museum

O projeto Aprender com a Pinacoteca propicia 
aos professores de Arte e alunos de escolas 
públicas a oportunidade de aprofundarem seus 
conhecimentos em arte.

O projeto visa ampliar a percepção dos 
educadores para trabalharem a educação 
e a inserção social por meio da arte, além 
de promover visitas a espaços culturais, 
desenvolvendo a consciência crítica e a 
cidadania nos alunos.

A formação dos educadores busca desenvolver 
ações educativas a partir das próprias obras de 
arte, promovendo a qualidade da experiência 
– tanto dos educadores como dos alunos – no 
contato com tais obras.

Assim, o projeto proporciona conhecimento 
e repertório necessários a seus participantes, 
a fim de garantir ampla acessibilidade aos 
museus e equipamentos culturais, incentivando 
sua visitação àqueles que antes não 
frequentavam.

The project Aprender com a Pinacoteca 
provides to Art teachers and public school 
students the opportunity to deepen their art 
knowledge.

The project aims at increasing the perception 
of educators so that they work education 
and social inclusion through the art, aside 
from promoting visits to cultural areas, 
developing students’ critical consciousness 
and citizenship.

The qualification of educators aims at 
developing educational actions from works 
of art, by promoting the quality of the 
experience – of both educators and students 
– in touch with such works.

Thus, the project provides the participants 
with required knowledge and repertory, in 
order to assure wide accessibility to museums 
and cultural equipment, by encouraging them 
to visit those they were not used to go before.

O projeto se propõe 
a sensibilizar o olhar, 
ampliar horizontes 
imagéticos e desenvolver 
capacidades técnicas dos 
professores de Arte.
The project aims to increase awareness, 
enlarge imagistic horizons and develop 
technical skills of Art teachers.
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What are the purposes?

educational potentials of the museum and other cultural 
areas.

art and culture as social-inclusive educational resources.

between formal and not formal education, and spreading 
the pleasure of visiting and patronizing cultural 
institutions, in order to develop critical consciousness and 
citizenship.

Whom to?

Art teachers and public elementary school students.

Whom with?

Pinacoteca do Estado de São Paulo.

The purpose of the educational programs is to work 
through motivation capable of establishing a dialog with 
the students, starting from their perception, interpretation 
and understanding of the focused works for building up 
possible meanings.

Therefore, monitored visits are paid – or hands-on classes, 
as they are seen – to exhibition spaces available in the city 
and previously mapped.

Teachers and students receive an exclusive material, 
prepared from the deepened study about the cultural 
assets of the city where the project is carried out.

Ficha técnica

Quais os objetivos?

dos potenciais educativos do museu e demais espaços 
culturais.

e da cultura como recursos educativos sócio-inclusivos.

entre educação formal e não formal e disseminar o 
prazer da visitação e frequência a instituições culturais, 
de forma a desenvolver a consciência crítica e a 
cidadania.

Para quem?

Professores de Arte e alunos de escolas públicas do 
ensino fundamental.

Com quem?

Pinacoteca do Estado de São Paulo.

A proposta dos programas educativos é atuar por meio 
de estímulos capazes de estabelecer diálogos com os 
alunos, tendo como ponto de partida sua percepção, 
interpretação e compreensão das obras enfocadas para a 
construção de significados possíveis.

Para isso, são realizadas visitas monitoradas - ou aulas 
práticas, como podem ser percebidas - aos espaços 
de exibição disponíveis no município e previamente 
mapeados.

Professores e alunos recebem material, elaborado 
exclusivamente a partir do estudo aprofundado sobre 
o patrimônio cultural do município no qual o projeto é 
executado.

Ensino de arte deve ser trabalhado como forma de ampliação do 
aprendizado e instrumento de inserção social.
Art education should be worked as a way of increasing learning, as well as an instrument of social inclusion.

Em 2014, o projeto Aprender com a Pinacoteca 
não é realizado em nenhum município para 
reformulação e, com isso, passa a se chamar 
Aprendendo com Arte. Pela primeira vez em 
seu histórico, a Fundação Volkswagen realiza 
um edital público para selecionar uma proposta 
e o parceiro técnico de um novo projeto do 
seu portfolio. O projeto Aprendendo com Arte 
considera o Parâmetro Curricular Nacional em 
Arte e adota como fundamentação teórica a 
abordagem triangular, que associa o fazer, a 
leitura e sua contextualização, tendo como eixo 
transversal o letramento.  O principal objetivo 
do novo projeto é proporcionar aos educadores 
e professores de Arte, bem como aos alunos 
do ensino fundamental (ciclo 2) de escolas 
públicas, a oportunidade de aprofundarem seus 
conhecimentos em artes visuais por meio da 
experimentação, experiências e apreciação.

In 2014, the project Aprender com a Pinacoteca 
was not carried out in any city in order to be 
reformulated and then, its name changed to 
Aprendendo com Arte. For the first time in its 
history, Volkswagen Foundation launches a 
public bidding for choosing a proposal and a 
technical partnership for a new project from 
its portfolio. Aprendendo com Arte project 
takes into account the National Art Curriculum 
Parameter and adopts as its theoretical basis 
the triangular approach that gathers the 
making, the reading and its contextualization, 
having literacy as its cross axis. The main 
purpose of the new project is providing 
educators and Art teachers, as well as public 
elementary school students (from cycle 2), with 
the opportunity of deepening their knowledge 
in visual arts through experimentation, 
experience and appreciation.

Technical Data



in
ve

st
im

en
to

 s
o

ci
al

 -
 s

o
ci

al
 i

n
ve

st
m

en
t

1. 57

“A Arte desenvolve 
a percepção e a 
imaginação para 
descobrir o que existe 
na realidade”

Ana Mae Barbosa

“The Art develops the 
perception and the 
imagination in order to 
discover what really exists” 

Ana Mae Barbosa
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Escolas
Schools

Professores
Teachers

Alunos em visitas monitoradas
Students in supervised visits

Materiais didáticos distribuídos
Teaching materials distributed

Resultados do projeto na cidade de São Paulo em 2013 
Results of project in the city of São Paulo in 2013

A formação dos professores de arte no espaço físico de pinacotecas e museus, incluindo aulas presenciais com os alunos 
dentro do mesmo espaço, possibilita detalhar história da arte, dando vida e mais significado daquilo que se ensina e aprende. 
O projeto Aprender com a Pinacoteca foi criado em 2008 para atender uma demanda específica do município de São 
Bernardo do Campo (SP). Em quatro anos, o projeto atendeu 148 educadores, de 61 escolas, levando 3.540 estudantes para 
visitar a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 2012, o Aprender com a Pinacoteca foi executado com 50 professores e 1.184 
alunos, em Taubaté (SP), reconhecido como importante polo cultural do Vale do Paraíba. Lá, um mapeamento do patrimônio 
cultural local foi realizado e o MISTAU – um complexo formado por três museus – foi selecionado para a realização das 
atividades do projeto.

The qualification of art teachers in the physical area of art galleries and museums, including attendance classes with the 
students inside the same space, enables detailing the art history, providing life and more meaning to what is taught and learnt. 
Aprender com a Pinacoteca project was created in 2008 to meet a specific demand of the city of São Bernardo do Campo 
(SP). Over four years, the project attended 148 educators from 61 schools, taking 3,540 students to visit Pinacoteca do Estado 
de São Paulo (the Art Gallery of the State of São Paulo). In 2012, Aprender com a Pinacoteca was carried out with 50 teachers 
and 1,184 students in Taubaté (SP), well known as an important cultural park of Vale do Paraíba. There, the mapping of local 
cultural assets was accomplished and MISTAU – a complex made up by three museums– was chosen for the performance of 
the project’s activities.

60
1.540

1.423 10
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Jogando pela 
transformação 
Games for Change

Jogo da Vida em Trânsito (JVT) é um projeto 
voltado para escolas de ensino médio que 
oferece uma abordagem divertida, investigativa 
e envolvente para apoiar os alunos na 
aprendizagem e na prática da cidadania no 
trânsito, com ética, respeito e segurança.

O projeto consiste na formação de educadores 
de escolas públicas e se propõe a fomentar 
programas educacionais nas escolas, a fim 
de contribuir com a formação de jovens 
protagonistas da cidadania e segurança no 
trânsito.

Para isso, parte da premissa de um mundo em 
que ir e vir de forma segura, livre e sustentável 
seja realidade para todas as pessoas.

O projeto promove a reflexão entre 
adolescentes e jovens, desenvolvendo valores 
e senso crítico que estimulem sua participação 
ativa na redução dos acidentes e na melhoria 
da mobilidade viária.

Jogo da Vida em Trânsito - JVT is a project 
focused on high schools that offers a fun, 
investigative and involving approach to 
students in learning and practicing of 
citizenship in the traffic, with ethics, respect 
and safety.

The project consists in the qualification 
of public school educators and purposes 
to fostering educational programs in the 
schools, in order to contribute for the 
formation of young protagonists of citizenship 
and safety in the traffic.

Therefore, it is based on the premise of a 
world where going and coming in a safe, 
free and sustainable way is a reality for 
everybody.

The project promotes the reflection among 
teenagers and young adults, by developing 
values and critical sense that encourage 
their active participation in the reduction of 
car accidents and the improvement of traffic 
mobility.

Habitar a cidade 
implica em viver de 
forma coletiva, onde 
nunca se está só.
Living in a city implies living in 
collectivity, where you are never alone.
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What are the purposes?

intended for engagement, motivation and sensitization of 
the youth with the mobility issues. 

context and meaningful learning projects in schools.

monitoring the program, within the reality of the schools.

Whom to?

Educators and students from public high schools which 
have a computing lab and access to the web. 

Whom with?

Virgo Game Studios.

The Jogo da Vida em Trânsito provides:

 - Attendance 
and distance qualification courses intended for teaching 
coordinators, teachers and education agents how to 
effectively implement JVT in high schools. 

 - open teaching material collection, 
with project proposals for putting students into action. It 
includes directions, contents and tools for educators and 
students, with assessment suggestions.

 - reference teaching publication 
focused on the implementation of JVT project in the 
school, intended for coordinators, teachers and education 
agents involved with high school. 

 - game created to help the development of 
a sense of responsibility in the traffic for young adults, 
launched in 2011 at the 1st Latin America Games For 
Change Festival. 

 - online platform to be used in 
the classroom, which integrates educators, students 
and learning contents, making the planning and the 
implementation of projects related to mobility and safety 
easier (jvt.org.br).

Ficha técnica

Quais os objetivos?

que visam o engajamento, a motivação e a sensibilização 
dos jovens com as problemáticas da mobilidade. 

de projetos didáticos contextualizados e significativos nas 
escolas.

e monitoramento do programa, dentro da realidade de 
suas escolas.

Para quem?

Educadores e alunos de escolas públicas de ensino médio 
que contam com laboratório de informática e acesso à 
internet. 

Com quem?

Virgo Game Studios.

O Jogo da Vida em Trânsito oferece:

 - cursos de 
formação presenciais e a distância para qualificar 
coordenadores, professores e agentes educacionais na 
implantação efetiva do JVT em escolas de ensino médio. 

 - acervo didático aberto, 
com propostas de projetos para colocar os alunos em 
ação. Inclui orientações, conteúdos e ferramentas para 
educadores e alunos, com sugestões para avaliação.

 - publicação didática de 
referência para a implantação do projeto JVT na escola, 
voltada para coordenadores, professores e agentes 
educacionais envolvidos com o ensino médio. 

 - game criado para ajudar o desenvolvimento 
do senso de responsabilidade no trânsito para jovens, 
lançado em 2011 no 1º Festival Games For Change 
América Latina. 

 - plataforma on-line para uso em sala 
de aula, que integra educadores, alunos e conteúdos 
didáticos, facilitando o planejamento e a realização de 
projetos sobre mobilidade e segurança (jvt.org.br).

Technical Data

Os temas transversais não são novas disciplinas, 
têm por objetivo trazer à tona, em sala de aula, 
questões sociais que favoreçam a prática da 
democracia e da cidadania.

São conteúdos educacionais – fundamentados 
em aspectos da vida social – que transpassam 
pelas disciplinas. Portanto, o professor não vai dar 
“aulas de ética” ou “aulas de meio ambiente” e 
tampouco “aulas de trânsito”. 

O professor deve inserir em sua aula atividades 
que favoreçam a análise e a reflexão sobre o 
tema, a fim de que os alunos realizem sua própria 
aprendizagem e traduzam em comportamentos os 
conhecimentos construídos.

Multidisciplinary subjects are not new 
subjects; they aim at bring surface, in 
classroom, social issues that benefit the 
practice of democracy and citizenship.

They are educational contents – based on 
social life aspects – that go beyond the 
subjects. Therefore, the teacher is not going to 
give “ethics classes” or “environment classes”, 
neither “traffic classes”.

The teacher must introduce in their classes 
activities that favor the appraisal and 
reflection on such topics, so that the students 
accomplish their own learning and translate 
the built knowledge into behavior.

O professor, ao programar sua aula, precisa criar situações que 
possibilitem a aquisição de valores, posturas e atitudes.
É nesse momento que os temas transversais aparecem.
The teacher, when planning his/her class, needs to create situations that enable the 
acquisition of values, postures and attitudes. It is here that multidisciplinary subjects arise.
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Autopolis é um game de tabuleiro 
em 3D que pode ser jogado de 
forma independente e autônoma 
ou utilizado pelo professor como 
ferramenta didática. 

Autopolis is a 3D board game 
that can be played on a free and 
independent basis, or used by the 
teacher as a teaching tool. 

Com o game, o jogador vivencia situações 
cotidianas, mostrando aos jovens que cada 
ação no trânsito tem uma consequência.
Os jogadores de Autopolis dirigem o carro 
por uma cidade virtual, com limite de 
velocidade e semáforos que podem ser 
desrespeitados, conta com casas noturnas e 
bares onde servem bebidas alcoólicas, mas 
os infratores estarão sujeitos a penalidades 
se forem pegos por blitz, radares ou 
advertências dos demais jogadores, 
chegando a perder pontos na carteira de 
habilitação.

Dicas de segurança, legislação de trânsito 
e cidadania compõem a narrativa do jogo 
de forma envolvente e divertida.

With this game, the player experiences 
daily situations, showing to the youth 
that each action in the traffic has a 
consequence. Autopolis’s players drive the 
car through the streets of a virtual city, with 
speed limit and traffic lights that can be 
disregarded; there are night clubs and bars 
where alcoholic beverages are served, but 
the offenders are subjected to penalties if 
caught by a blitz, radars or warnings from 
other players, and may end up getting 
points on their driving license.

Safety tips, traffic laws and citizenship 
make up the game’s storyline in a fun and 
involving way.
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Professores
Teachers

Alunos
Students

Municípios
Municipalities

O Jogo da Vida em Trânsito estimula a aprendizagem por projeto, oferecendo aos educadores recursos para 
trabalharem com seus alunos de forma interativa com base na investigação e pesquisa, a partir de um tema gerador, 
independentemente da disciplina.

Ninguém apreende valores instantaneamente. Assim, para que a educação no trânsito seja transversalizada nas escolas, 
é necessária a formação dos professores. Eles precisam estar preparados para desenvolver o tema trânsito como prática 
educativa cotidiana, tendo representações adequadas sobre o assunto.

The Jogo da Vida em Trânsito fosters the learning through project, providing educators with resources to work with their 
students in an interactive way, based on inquiry and research, starting from a generating topic, regardless the subject.

Nobody learns values instantaneously. So, turning traffic education into a multidisciplinary subject in schools requires 
teachers’ qualification. They need to be prepared for developing the traffic subject as a daily education practice, bearing 
proper representations on the subject.

Abrangência do projeto realizado com municípios no estado de Alagoas em 2013
Scope of project was developed with educators in the state of Alagoas

32

183

5.490
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Bolsa da
esperança 
Scholarship of hope

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) de 1996, todos os 
professores da educação básica deveriam 
possuir diploma de curso em nível superior, mas 
esse cenário ainda está distante da realidade.

O projeto Pró-Educar Brasil foi concebido para 
proporcionar bolsa de estudos para formação 
universitária de professores de escolas públicas 
que não cursaram o nível superior, em cidades 
da Região Nordeste do Brasil.

Nesse sentido, oferece formação universitária 
a professores da educação infantil e do ensino 
fundamental em cursos de licenciatura e de 
graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, como formação 
mínima para o exercício do magistério.

According to the National Act of Education 
Directives and Bases (LDB) from 1996, every 
basic school teachers should have a higher 
education degree, but such scenario is still a 
distant reality.

The project Pró-Educar Brasil (Brazil Pro-
Education) has been conceived for providing 
college education scholarships for public 
school teachers who have not attended 
a higher education course, in cities of the 
Northeastern part of brazil.

For this purpose, it offers college education 
to primary school and elementary school 
teachers for bachelor degree and graduation 
courses, at universities and college 
institutions, as minimum qualification for 
teaching.

No Brasil, um a cada 
cinco professores 
em sala de aula não 
tem diploma de 
ensino superior.
I Brazil, one out of five teachers in 
a classroom does not have a higher 
education degree.
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What are the purposes?

teachers, aiming at their professional emancipation and 
the development of their capabilities.

cities from the Northeastern part of Brazil.

Whom to?

Public primary school and elementary school teachers 
who do not have a degree from college in cities from the 
northeastern part of Brazil.

Whom with?

Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

Students-teachers receive a full scholarship during the 
whole course period, and study at local higher education 
institutions associated with Vale do Acaraú State University 
(UVA).

The scholarships are paid by Volkswagen Foundation and 
by Volkswagen dealers, through Assobrav – Brazilian 
Association of Volkswagen Distributors.

Ficha técnica Technical Data

Quais os objetivos?

visando a sua emancipação profissional e 
desenvolvimento de suas capacidades.

nos municípios da Região Nordeste do Brasil.

Para quem?

Professores de educação infantil e ensino fundamental de 
escolas públicas que não possuem diploma de cursos de 
nível superior em cidades da Região Nordeste do Brasil.

Com quem?

Universidade Estadual Vale do Acaraú.

Os alunos-professores recebem bolsa de estudos 
integral durante todo o período do curso e estudam em 
instituições de ensino superior locais conveniadas com a 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

As bolsas de estudo são custeadas pela Fundação 
Volkswagen e por concessionários Volkswagen, por 
intermédio da Assobrav – Associação Brasileira de 
Distribuidores Volkswagen.

É na educação infantil que trabalha grande 
parte dos professores sem formação superior. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), é permitido que um professor 
que concluiu apenas o magistério lecione 
nessa fase, mas 10% dos docentes sequer têm 
essa formação mínima.

Nos anos finais do ensino fundamental e 
no ensino médio, fases em que todos os 
professores, por lei, deveriam ter cursado 
licenciatura para dar aulas, o cenário se 
repete. Nos anos finais do ensino fundamental, 
um a cada cinco professores não tem 
formação adequada.

Most part of teachers without higher education 
degree work at primary school. According to 
the National Act of Education Directives and 
Bases (LDB), a teacher who graduated only 
from high school with a teacher education 
degree is allowed to work at this level, but 10% 
of the teaching staff has not even this minimum 
qualification.

In thefinal grades of elementary school and in 
high school, levels where all teachers, as per 
the law, should have a bachelor degree for 
giving classes, the scenario is the same. In the 
final grades of elementary school, one out of 
five teachers do not have proper qualification.

A profissão docente exige formação 
séria. O professor não pode dar aula 
sem preparo específico.
Teaching career requires serious education. Teachers 
cannot give classes without specific qualification.
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Professores voltam 
a ser alunos para se 
tornarem melhores 
professores.

Teachers return to school 
in order to become better 
teachers.
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De modo geral, a formação dos professores brasileiros vem melhorando a cada ano. Apesar disso, diferenças regionais 
ainda persistem. O Nordeste agrega quase metade dos professores sem diploma em sala de aula.

O projeto Pró-Educar Brasil conta atualmente com a parceria de concessionários Volkswagen para o custeio do 
projeto. Em 2009, foram oferecidas 32 bolsas de estudo para professores de Arcoverde (PE). Em 2014, são 80 bolsistas 
beneficiados nos estados do Ceará e Paraíba.

In general, the qualification of Brazilian teachers shows an improvement every year. However, regional differences still 
persist. The Northeastern part aggregates almost half of the teachers in classroom without a degree.

Currently, the project Pró-Educar Brasil holds a partnership with Volkswagen dealers for bearing the project’s costs. In 
2009, 32 scholarships were offered to teachers from Arcoverde (PE). In 2014, 80 teachers are benefited with scholarships in 
states from Ceará and Paraíba.

Bolsas  em 2013
Scholarship Students in 2013

Estados
States

Alunos
Students

Ceará 50

Paraíba 30

Pernambuco 2
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Construindo um caminho 

para a sustentabilidade 
Building the way to sustainability

O projeto Costurando o Futuro é a prova de 
que a participação social é um caminho viável 
para a sustentabilidade, pois desenvolve com 
moradores de comunidades vizinhas às fábricas 
da Volkswagen do Brasil as três dimensões da 
sustentabilidade: social, econômica e ambiental. 

Trata-se de um projeto que oferece aos 
participantes empoderamento e alternativas 
de geração de trabalho e renda, por meio da 
capacitação profissional em corte, costura e 
empreendedorismo, utilizando uniformes usados 
pelos funcionários da Volkswagen do Brasil e 
tecidos automotivos que seriam descartados 
como matéria-prima para confecção de bolsas 
e acessórios, entre outros produtos.

Homens e mulheres, moradores de comunidades 
de baixa renda no entorno das fábricas da 
Volkswagen do Brasil participam do projeto a 
fim de desenvolver suas habilidades em corte e 
costura, administração de negócios, finanças, 
design, comunicação e empreendedorismo. 

The project Costurando o Futuro is a proof 
that social participation is a feasible way to 
sustainability, because it develops with people 
who live in communities from the neighborhood 
of Volkswagen do Brasil’s plants, involving 
three aspects of sustainability: social, economic 
and environmental. 

It is a project that provides participants with 
work and income generation options, through 
professional qualification in cutting, sewing 
and entrepreneurship, reusing uniforms used 
by Volkswagen do Brasil’s employees and 
automotive fabrics that would be discarded as 
raw material for making bags and accessories, 
among other products.

Men and women, living in low-income 
communities in the surroundings of Volkswagen 
do Brasil’s plants take part in the project in 
order to develop their cutting and sewing, 
business management, finance, design, 
communication and entrepreneurship skills. 

Nas oficinas de costura, os 
participantes confeccionam 
bolsas e acessórios a partir 
de tecidos automotivos 
e uniformes usados que 
seriam descartados em 
aterros sanitários.

At sewing workshops, the 
participants make bags and 
accessories from automotive fabric 
and used uniforms that would have 
been discarded at sanitary landfills.
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What are the purposes?

skills both for cutting and sewing and for business 
management.

with options for work e income generation.

the reuse of materials that would be discarded.

Whom to?

People living in low-income communities in the 
surroundings of Volkswagen do Brasil’s plants.

Whom with?

2013 – IDORT (Instituto de Organização Racional do 
Trabalho Institute for the Work Rational Organization)
2014 – Aliança Empreendedora (Entrepreneurial Alliance)

The work purpose is split into three frontlines:
 
1) Technical and Professional qualification of its 
participants, provided by a qualified and specialized 
association, focused on manufacturing and market.

2) Accomplishing the social needs presented by the group, 
providing for the arrangement of partnerships among 
other city departments or organized civil society groups of 
social assistance.

3) empowerment and entrepreneurial guidance, which 
supports the group to build their own business at the end 
of the project, by providing finance sustainability and 
business independence conditions.

Ficha técnica Technical Data

Quais os objetivos?

suas habilidades tanto em corte e costura quanto para 
administração de negócios.

para moradores de comunidades de baixa renda.

reaproveitamento de materiais que seriam descartados.

Para quem?

Moradores de comunidades de baixa renda no entorno 
das fábricas da Volkswagen do Brasil.

Com quem?

2013 – IDORT (Instituto de Organização Racional do 
Trabalho)
2014 – Aliança Empreendedora

A proposta de trabalho é dividida em três frentes de 
formação: 

1) A capacitação técnica e profissionalizante de seus 
participantes, oferecida por associação competente e 
especializada, orientada à produção e mercado.

2) O atendimento às necessidades sociais apresentadas 
pelo grupo, fazendo com que sejam articuladas parcerias 
entre demais secretarias municipais ou grupos da 
sociedade civil organizada de assistência social. 

3) Empoderamento e orientação empreendedora, que 
subsidia os participantes a ter acesso para montar o 
negócio próprio ao final do projeto, oferecendo assim 
condições de sustentabilidade financeira e autonomia de 
negócios.

O Costurando o Futuro foi realizado durante três 
anos (2009-2011) em São Bernardo do Campo 
(SP), onde está localizada a maior fábrica 
da Volkswagen do Brasil, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
e Econômico.

No período, 160 pessoas receberam formação 
em corte, costura e empreendedorismo e 
desenvolveram um portfolio com mais de 70 
produtos. 

The Costurando o Futuro was carried out 
for three years (2009-2011) in São Bernardo 
do Campo (SP), where the largest plant of 
Volkswagen do Brasil is located, in partnership 
with the City Department for Social and Economic 
Development.

During that period, 160 people received 
qualification in cutting, sewing and 
entrepreneurship, and developed a portfolio with 
more 70 products.

O que era lixo, agora vira produtos exclusivos, gerando trabalho e renda para 
moradores de comunidades vizinhas à Volkswagen do Brasil.
What was garbage, now becomes exclusive products, generating work and income for those who live in the 
communities next to Volkswagen do Brazil.
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Todos os uniformes 
usados são 
devidamente 
higienizados antes 
de serem doados aos 
grupos participantes.

All used uniforms are washed 
before being donated to the 
participating groups.
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A Fundação Volkswagen mantém uma parceria com o Instituto Adelina, da marca de camisas Dudalina, que fornece 
retalhos do tecido excedente de sua produção para aplicação de patchwork nos produtos confeccionados pelas 
participantes.
O projeto Costurando o Futuro estreou em São José dos Pinhais (PR) em 2013 e atende atualmente 45 mulheres dos bairros 
de Guatupê, São Judas Tadeu, Ipê e Parque da Fonte. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego é a responsável 
pelo Programa Municipal de Economia Solidária, a quem o projeto é vinculado. Os recursos financeiros para execução 
do projeto nessa localidade são provenientes de empréstimos feitos junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social).

Volkswagen Foundation keeps a partnership with Instituto Adelina, owner of the Dudalina brand of shirts, which provides 
fabric shreds that exceed from their production to be applied as patchwork to the products made by the project’s 
participants.
The project Costurando o Futuro started in São José dos Pinhais (PR) in 2013 and every year, it serves 40 women from 
Guatupê, São Judas Tadeu, Ipê and Parque da Fonte districts. The City Labor and Employment Department is in charge 
of the Solidarity Economy City Program, to whom the project is associated. Finance resources for carrying out the project 
in São José dos Pinhais are provided by loan agreements entered into with BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social).

Feira da Economia Solidária no Aeroporto Afonso Pena

Ganho de perspectiva quanto a venda dos produtos. Identificação de 
oportunidades com outros grupos produtivos
Gain perspective on the sale of products;
Identifying opportunities with other productive groups

Festa do Soldado Convite para participarem novamente no ano de 2014
Invitation to participate again in 2014

10º Feira de Economia Solidária da Tuiuti Realizada no Paraná
In Paraná

Open House Volkswagen do Brasil Participação com stand na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais
Participation in the Volkswagen plant stand with São José dos Pinhais

Participação em Feiras de São José dos Pinhais em 2013
Participation in Fairs of São José dos Pinhais in 2013
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Atualmente, a Tecoste 
Confecções é formada por um 
grupo de empreendedoras 
sociais oriundas do projeto em 
São Bernardo do Campo, que 
seguem criando e inovando, 
somando mais de 70 produtos 
no seu portifólio.

Today, a group of social 
entrepreneurs originated from 
the project has founded Tecoste 
Confecções, which continues 
creating and innovating, 
totaling more than 70 products 
in their catalog.

“A vontade desse 
grupo é replicar 
o conhecimento 
aprendido para 
outras pessoas”

Lusinete de Souza Almeida
Presidente da Tecoste Confecções

“Our wish is to keep 
shering to knowledge we 
have learned to many 
other people”

Lusinete de Souza Almeida
President of Tecoste Confecções
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Toda força para

quem ajuda o próximo! 
Full support to those who help their neighbour!

Volkswagen na Comunidade é um concurso 
de projetos sociais voltado exclusivamente 
para os funcionários da Volkswagen do Brasil 
que fazem trabalho voluntário em alguma 
organização social sem fins lucrativos.

Cada organização vencedora recebe um 
prêmio em dinheiro de R$ 40 mil para investir 
ao longo do ano em ações de transformação 
social positiva nas comunidades onde atuam.

São dez prêmios por ano, distribuídos entre 
as unidades fabris da Volkswagen do Brasil, 
centro de distribuição de peças e escritórios 
regionais de vendas e serviços financeiros.

Em cada localidade, existe um comitê formado 
por funcionários voluntários que recebem 
formação específica para divulgação, 
disseminação e suporte do concurso, bem 
como para avaliação dos projetos inscritos.

Por meio dele, a Fundação Volkswagen 
apoia e incentiva o número crescente de 
colaboradores engajados nas causas sociais.

Volkswagen na Comunidade is a social 
project contest intended exclusively for 
Volkswagen do Brasil’s employees who do 
volunteer works at any non-profit social 
organization.

Each wining organization receives a prize of 
R$ 40 thousand to be invested over the year 
in positive social transformation actions in the 
communities where they operate.

Every year, ten prizes are distributed 
among Volkswagen do Brasil’s plants, part 
distribution centers and regional sales and 
finance service offices.

At each location, there is a committee 
composed by volunteer employees who 
receive specific qualification for disclosing, 
spreading and supporting the contest, 
additionally to appraising the projects 
enrolled.

Through it, Volkswagen Foundation supports 
and encourages a growing number of 
employees engaged with social causes.

Além do prêmio em 
dinheiro, as organizações 
vencedoras participam 
do curso de gestão de 
projetos sociais.

In addition to the cash prize, the winning 
organizations participate in the course of 
of social projects management .



in
ve

st
im

en
to

 s
o

ci
al

 -
 s

o
ci

al
 i

n
ve

st
m

en
t

1. 89

What are the purposes?

Volkswagen’s employees work as volunteers.

business units and its local community.

Brasil’s employees.

Whom to?

Employees, apprentices and residing third parties from 
Jabaquara (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Carlos 
(SP), São José dos Pinhais (PR), Taubaté (SP) and Vinhedo 
(SP) plants, and from all regional sales and finance service 
offices.

Whom with?

Neurônio Ativação da Cidadania (Neuron Citizenship 
Activation).

Over the year, Volkswagen Foundation makes technical 
monitoring visits for checking the proposed actions, in 
addition to providing directions which may contribute for 
the performance of the winning project. 

Aside from the money prize, the ten wining organizations 
are awarded with a management course, for managing 
their social projects in a sustainable way. The management 
course is also offered to the institutions that arrive to the 
finals in the contest.

The course approaches subjects such as planning, 
communication and marketing, funding, finance 
organization, accounting, project assessment and 
monitoring.

Ficha técnica Technical Data

Quais os objetivos?

colaboradores da Volkswagen atuam voluntariamente.

da empresa com a sua comunidade local.

da Volkswagen do Brasil.

Para quem?

Empregados, estagiários e terceiros residentes das 
unidades Jabaquara (SP), São Bernardo do Campo (SP), 
São Carlos (SP), São José dos Pinhais (PR), Taubaté (SP), 
Vinhedo (SP) e de todos os escritórios regionais de vendas 
e de serviços financeiros.

Com quem?

Neurônio Sator ativação de negócios e causas. 

Ao longo do ano, a Fundação Volkswagen realiza visitas 
técnicas para acompanhamento e monitoramento das 
ações propostas, bem como para orientações que possam 
contribuir para a execução do projeto vencedor. 

Além do prêmio em dinheiro, as dez organizações 
vencedoras ganham curso de gestão, para administrar de 
forma sustentável seus projetos sociais. O curso de gestão 
também é oferecido às instituições finalistas no prêmio.

O curso aborda temas como planejamento, comunicação 
e marketing, mobilização de recursos, organização 
financeira, prestação de contas, avaliação e 
monitoramento de projetos.

Do total de premiados, nove projetos são 
inéditos. O outro vencedor recebe o “Prêmio de 
Sustentabilidade”, também no valor de R$ 40 mil, 
oferecido a uma das organizações vencedoras 
do concurso no ano anterior que melhor geriu os 
recursos recebidos.
O concurso Volkswagen na Comunidade 
trabalha em duas frentes. Por um lado promove 
o engajamento social entre os colaboradores 
da Volkswagen do Brasil, pois são eles os 
responsáveis por inscrever no concurso os projetos 
nos quais já atuam voluntariamente. Por outro, os 
prêmios entregues às instituições permitem que 
elas tenham condições financeiras e de gestão 
para colocarem seus projetos sociais em prática 
com excelência.
Dessa forma, a Fundação Volkswagen contribui 
para que mais brasileiros possam ter um futuro 
ainda melhor.

From all awarded projects, nine of them are 
brand new. The other winner receives the 
“Sustainability Prize”, also amounting to R$ 
40 thousand, offered to one of the winning 
organizations from the previous year which 
better managed the funds received.
The contest Volkswagen na Comunidade works 
with two frontlines. On one hand, it promotes 
social engagement among Volkswagen do 
Brasil’s employees, for they are responsible for 
enrolling in the contest the projects which they 
already work in as volunteers. On the other 
hand, the prizes granted to the institutions 
provide them with finance and management 
conditions for developing their social projects 
with excellence.
This way, Volkswagen Foundation contributes so 
that more Brazilians may have an even better 
future.

O concurso incentiva o engajamento dos 
colaboradores da empresa e também reconhece 
a dedicação deles ao voluntariado.
The contest encourages the engagement of the company’s employees 
and also recognizes their dedication as volunteers.
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As inscrições são feitas 
por meio de formulário 
eletrônico disponível 
no site da própria 
Fundação Volkswagen.

The enrollments are made 
through an electronic form 
available on Volkswagen 
Foundation’s website.
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329

191
302

2008 2009 2010

531

2011 2012

380

2013

551

302
191

329
380

531

5551
O concurso Volkswagen na Comunidade é uma forma democrática de reconhecer e premiar os projetos sociais 
apresentados por aqueles que dedicam tempo e trabalho às causas sociais.

The contest Volkswagen na Comunidade is a democratic way of recognizing and awarding social projects presented by 
those who dedicate time and work to social causes.

Balance - 6 years of project:

Prize.

Balanço - 6 anos de projeto:

sustentabilidade.

Projetos inscritos
Projects submitted
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Tocando em 

frente juntos 
Moving forward together

A Volkswagen do Brasil é parceira desde 
o ano 2000 do Instituto Baccarelli, uma 
associação civil sem fins lucrativos que 
atende anualmente cerca de 1.400 crianças 
e jovens em programas socioculturais 
que visam oferecer formação musical e 
artística de excelência, proporcionando 
desenvolvimento pessoal e oportunidade de 
profissionalização na música. 

Com sede em Heliópolis, o Instituto Baccarelli 
oferece para os moradores da comunidade 
paulistana uma estrutura de ponta e 
professores altamente qualificados, aulas 
individuais e em grupo, de teoria e técnica, 
além de prática de conjunto em grupos de 
câmara, corais e orquestras, podendo ir 
da musicalização à especialização em um 
instrumento ou em canto. 

Os alunos dos grupos de profissionalização 
em canto, da Orquestra Juvenil e da 
Sinfônica Heliópolis recebem auxílio 
financeiro como forma de incentivo à 
permanência deles nos grupos e para que se 
dediquem exclusivamente aos seus estudos.

Since 2000, Volkswagen do Brasil has 
been a partner of Instituto Baccarelli, a 
non-profit civil association that serves 
1,400 children and young adults every 
year through social-cultural programs, 
with the purpose of providing excellence 
musical and art education, thus providing 
personal development and an opportunity of 
professional qualification in music. 

Based in Heliópolis, Instituto Baccarelli 
provides to those who live in this community 
from the city of São Paulo a state-of-the-
art structure and highly qualified teachers, 
individual and group, theoretical and 
technical classes, aside from joint practice in 
chamber, chorus and orchestra ensembles, 
and it may range from musicalization to 
specialization on an instrument or chant. 

The students from the groups of chant 
professional qualification, from the Orquestra 
Juvenil (Juvenile Orchestra) and Sinfônica 
Heliópolis receive an allowance as a way of 
encouraging their stay in the groups, and so 
that they may dedicate themselves exclusively 
to their studies.

A Volkswagen do 
Brasil foi a primeira 
empresa privada a 
acreditar e apoiar o 
Instituto Baccarelli.
Volkswagen do Brasil was the first 
private company to believe in and 
support Instituto Baccarelli.
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What are the purposes?

teenagers, through the contact with music and chorus 
chanting activity.

teenagers, through the contact with the music, both 
education and professionally, thus assuring the exercise of 
citizenship on full and participative basis.

symphonic repertoire to young musicians.

Whom to?

Children (from 4 years old), teenagers and young adults 
from Heliópolis community, except for Sinfônica Heliópolis, 
which has components from all over the country and the 
world.

Whom with?

Instituto Baccarelli.

 is a entrance door at Instituto Baccarelli 
for children and teenagers, from 4 to 14 years old, from 
Heliópolis community and surroundings. The program 
offers vocal technique, posture, breathing, artistic 
expression, perception e music theory classes, making up 
a solid basis for the educations of musicians.
The program  provides to children 
and teenagers, who have already started learning 
music through Coral da Gente, the study of orchestra 
instruments. They are: violin, viola, cello, bass, flute, 
oboe, clarinet, bassoon, trump, trumpet, trombone and 
percussion.

 provides refined orchestra practice 
and knowledge of symphony repertoire to advanced 
students from Instituto Baccarelli, who live in the 
community and from other parts of the country. Isaac 
Karabtchevsky, renowned Brazilian conductor, is the 
artistic director and main leader of the orchestra, which 
has Zubin Mehta as patron.

Ficha técnica Technical Data

Quais os objetivos?

adolescentes, por meio do contato com a música e a 
atividade de canto coral.

crianças e adolescentes, por meio do contato com a 
música, em âmbito educacional e profissional, assegurando 
o exercício da cidadania plena e participativa.

profundo de repertório sinfônico a jovens musicistas.

Para quem?

Crianças (a partir de 4 anos), adolescentes e jovens da 
comunidade Heliópolis, à exceção da Sinfônica Heliópolis 
que tem integrantes de todas as partes do país e do 
mundo.

Com quem?

Instituto Baccarelli.

O  é a porta de entrada no Instituto 
Baccarelli para crianças e adolescente, de 4 a 14 anos, 
da comunidade Heliópolis e região. O programa oferece 
aulas de técnica vocal, postura, respiração, expressão 
cênica, percepção e teoria musical, compondo uma sólida 
base para a formação de músicos.
O programa  proporciona a 
crianças e adolescentes, que já iniciaram o aprendizado 
musical pelo Coral da Gente, o estudo de instrumentos 
sinfônicos. São eles: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, 
flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone 
e percussão. Para iniciação e aprimoramento da prática 
orquestral.
A  promove prática orquestral refinada 
e conhecimento de repertório sinfônico a alunos avançados 
do Instituto Baccarelli, oriundos da comunidade e de outras 
regiões do país. Isaac Karabtchevsky, renomado maestro 
brasileiro, é diretor artístico e regente titular da orquestra, 
que tem Zubin Mehta como patrono.

Os prédios do Instituto Baccarelli foram 
construídos especificamente para o 
ensino de música e fazem parte do Pólo 
Educacional e Cultural de Heliópolis.
The buildings of Instituto Baccarelli have been 
specifically built for teaching music and are part of 
Heliópolis Education and Cutural Park.

Atualmente com 86 músicos, a Sinfônica 
Heliópolis já foi regida por maestros 
internacionais como Peter Gülke, Yutaka Sado e 
Zubin Mehta; tocou ao lado de grandes solistas 
eruditos, como Julian Rachlin, Erik Schumann, 
Leonard Elschenbroich, Shlomo Mintz, Arnaldo 
Cohen, Jean Louis Steuerman, Daniel Guedes e 
artistas populares, como João Bosco, Toquinho, 
Luiz Melodia e Paula Lima.

A orquestra acumula grande experiência em 
importantes palcos, como Sala São Paulo; 
Theatros Municipais de São Paulo e do Rio de 
Janeiro; Gasteig (Alemanha) e Muziekgebouw 
(Holanda); e participou de relevantes eventos, 
como o Festival Beethoven, em Bonn – cidade 
natal do compositor; o concerto para o Papa 
Bento XVI, na Catedral da Sé; e o Rock In Rio, 
com Mike Patton.

Currently with 86 musicians, Sinfônica Heliópolis 
has already been conducted the international 
conductors such as Peter Gülke, Yutaka Sado 
and Zubin Mehta; it has performed with major 
erudite soloists such as Julian Rachlin, Erik 
Schumann, Leonard Elschenbroich, Shlomo 
Mintz, Arnaldo Cohen, Jean Louis Steuerman, 
and Daniel Guedes, as well as popular artists 
such as João Bosco, Toquinho, Luiz Melodia and 
Paula Lima.
The orchestra accumulates large experience 
on important stages, such as Sala São Paulo; 
Theatros Municipais de São Paulo e do Rio de 
Janeiro; Gasteig (Germany) and Muziekgebouw 
(the Netherlands); and it has taken part in 
important events, such as Beethoven Festival, in 
Bonn – the composer’s hometown; the concert for 
Pope Bento XVI, at Catedral da Sé; and Rock In 
Rio, with Mike Patton.
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O Instituto Baccarelli 
conta com um time 
de profissionais 
altamente qualificados, 
que proporcionam 
um ensino de ponta 
aos alunos, além de 
receber renomados 
músicos estrangeiros 
para as masterclasses.

Instituto Baccarelli counts 
with a team of highly 
qualified professionals, who 
provide the students with 
state-of-the-art teaching, 
aside from receiving 
renowned foreign musicians 
for masterclasses.
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Uma das grandes vocações do Instituto Baccarelli é promover o acesso à música de concerto para públicos habitualmente 
distantes dessa arte. Não apenas o acesso ao estudo e à profissionalização, como é feito na comunidade Heliópolis, mas o 
acesso a espetáculos e a apreciação das obras dessa tradição.

Em 2013, musicistas do Instituto Baccarelli realizaram 60 apresentações em 45 CEUs (Centros Educacionais Unificados) 
localizados nas periferias da capital paulistana. 

Crianças, jovens e adolescentes tiveram a oportunidade de apreciar orquestras e corais, muitas vezes pela primeira vez 
na vida. O repertório inclui compositores clássicos e populares, além de músicas infantis e trilhas sonoras, aproximando o 
público à música de concerto.

Já a Sinfônica Heliópolis fez 10 apresentações na série Concertos Didáticos, da Fundação OSESP (Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo), dirigida a crianças e adolescentes de escolas públicas e projetos sociais. Durante o ano, 10.490 
crianças aplaudiram os Concertos Didáticos da Sinfônica Heliópolis.

One of the greatest merits of Instituto Baccarelli is promoting the access to concert music to audiences usually far from such 
art. Not only the access to study and professional qualification, as in the Heliópolis community, but also access to shows and 
appreciation of such traditional works.

In 2013, musicians from Instituto Baccarelli made 60 performances at 45 CEUs (Centros Educacionais Unificados _ Unified 
Education Centers) located in the outskirts of São Paulo. 

Children, young adults and teenagers had the opportunity to appreciate orchestras and choirs, many of them for the first 
time in their lives. The repertoire includes classic and popular composers, additionally to children songs and sound tracks, 
bringing the audience closer to concert music.

Sinfônica Heliópolis, on its turn, made 10 performances in the series Concertos Didáticos (School Concerts), from OSESP 
(Symphony Orchestra of the State of São Paulo) Foundation, addressed to children and teenagers from public schools and 
social projects. Over the year, 10,490 children applauded the School Concerts of Sinfônica Heliópolis.
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Beneficiados

pelo projeto
Benefied by project

2012

2013

2011

Total de atendimentos
Total of attendance

1.500

1.757

1.844
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Projetos que promovam cultura e cidadania ou incen-
tivam a leitura reafirmam os compromissos assumidos 
pela Fundação Volkswagen em sua missão.

Por vezes, apoio a projetos de outras instituições e alian-
ças estratégicas são firmadas, a fim de promover maior 
impacto dos projetos próprios da Fundação Volkswagen 
nos pilares de Educação e Desenvolvimento Social.

Assim, agrega: Biblioteca Volkswagen, A Chance to 
Play – O Direito de Brincar, institucional Undime, Prêmio 
Professores do Brasil, Mozarteum Brasileiro e Prêmio 
Construindo a Nação.

Projects that promote culture and citizenship or encou-
rage reading restate the commitments undertaken by 
Volkswagen Foundation under its mission. Many times, 
the support to projects of other institutions and strategic 
alliances are established, in order to promote greater 
impact for Volkswagen Foundation own projects under 
Education and Social Development pillars.

So, it aggregates: Biblioteca Volkswagen, A Chance to 
Play – The Right to Play, corporate Undime, Prêmio Pro-
fessores do Brasil (Teachers from Brazil Prize), Brazilian 
Mozarteum and Prêmio Construindo a Nação (Building 
the Nation Prize).

Projetos
Apoiados

Projects supported 

A Fundação Volkswagen 
também apoia outros 
projetos que estejam em 
consonância e sinergia 
com suas diretrizes de 
investimento.
Volkswagen Foundation also supports 
other projects that are in compliance 
and synergy with its investment 
guidelines.
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A Biblioteca Volkswagen é um espaço para estimular 
a leitura e democratizar o acesso aos livros. Um local de 
encontro agradável e que proporciona com toda a comodidade 
informação, cultura e entretenimento aos colaboradores da 
Volkswagen do Brasil e familiares.

No acervo, livros técnicos, de ficção, literatura infanto-juvenil e 
best sellers, podem ser consultados no local ou levados para a 
casa para compartilhar a leitura com toda a família.

Biblioteca Volkswagen is a space for encouraging reading and 
democratizing the access to books. A pleasant meeting place 
that provides all comfort, information, culture and entertainment 
Volkswagen do Brasil’s employees and their families, offering 
subjects such as technical matters, fiction, child-juvenile literature 
and best sellers, which may be read at the library or taken home 
for sharing the reading with the family.

A Volkswagen do Brasil é 
consagrada em 2013 como 

‘indústria automobilística da 
leitura’, dispondo mais de 20 

mil livros para seus funcionários 
e familiares, ao contar uma 
biblioteca em cada uma das 

fábricas no Brasil.
In 2013, Volkswagen do Brasil was acclaimed as 
the ‘reading automotive industry’, having over 
20 thousand books available for its employees 

and their families, with one library at each 
plant in Brazil.

Campanhas de incentivo para atrair novos sócios 
e mais empréstimos são realizadas ao longo do 
ano. Em quatro anos, mais de 300 livros já foram 
entregues para os sócios vencedores como prêmio. 

O projeto é realizado em parceria com o Instituto 
Brasil Leitor (IBL) com recursos oriundos de 
incentivos fiscais – Lei Rouanet – concedidos à 
Volkswagen do Brasil.

Encouragement campaigns for attracting new 
members and more loans are performed during the 
year. Over four years, more than 300 books have 
already been delivered to winning members as a 
prize. 

The project is carried out with Instituto Brasil Leitor 
(IBL) with resources originated from fiscal incentives 
–Rouanet Law – granted to Volkswagen do Brasil.

Biblioteca Volkswagen

Unidade Acervo Sócios Empréstimo
anual

São Bernardo do Campo (SP) 6.000 2.711 14.900

São José dos Pinhais (PR) 2.779 939 10.200

Taubaté (SP) 2.700 455 2.610

São Carlos (SP) 2.500 210 1.454
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O Comitê Mundial dos Trabalhadores da Volkswagen e a 
ONG terre des hommes – Alemanha, com apoio da Volkswagen, 
promovem no Brasil o programa “A Chance to Play – O Direito de 
Brincar”, que beneficia cerca de 60 mil crianças e adolescentes por 
meio de 12 projetos sociais desenvolvidos no entorno das quatro 
fábricas da Volkswagen do Brasil: São Bernardo do Campo (SP), São 
Carlos (SP - fábrica de motores), Taubaté (SP) e São José dos Pinhais 
(PR). Os 12 projetos sociais utilizam o futebol e o ato de brincar como 
ferramentas de transformação social para promover educação, 
cidadania e uma cultura de paz. 

The Volkswagen Workers World Committee and NGO terre des 
hommes – Germany, supported by Volkswagen, promote in Brazil 
the program “A Chance to Play – The Right to Play”, that benefits 
almost 60 thousand children and teenagers through 12 social projects 
implemented in the surroundings of Volkswagen do Brasil’s four 
plants: São Bernardo do Campo (SP), São Carlos (SP – motor plant), 
Taubaté (SP) and São José dos Pinhais (PR). These 12 social projects 
use soccer and the act of playing as social transformation tools for 
promoting education, citizenship and peace culture.

Esta é a segunda vez que o 
programa ‘A Chance to Play – O 
Direito de Brincar’ é realizado; 

a primeira foi em 2010, na África 
do Sul, onde beneficiou cerca de 
40 mil crianças e adolescentes.

This is the second time that the program ‘A 
Chance to Play – The Right to Play’ is carried 

out; the first time was in 2010, in South Africa, 
where it benefiated about 40 thousand children 

and teenagers.

A Fundação Volkswagen, em parceria com o Cenpec 
(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura 
e Ação Comunitária), ofereceu em 2013 formação do 
projeto Brincar a 160 educadores de 56 ONGs nas 
cidades de Diadema, Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Carlos, São Paulo e Taubaté, todas 
no estado de São Paulo, e São José dos Pinhais, 
no Paraná. Em 2014, segue oferecendo formação 
do projeto Entre na Roda a mais 160 educadores 
sociais dos 12 projetos selecionados pelo programa 
A Chance to Play. Por meio do Comitê Mundial de 
Trabalhadores, empregados da Volkswagen no 
mundo inteiro fazem doações voluntárias de dinheiro 
para o programa A Chance to Play – O Direito de 
Brincar. Com isso, os trabalhadores da Volkswagen 
expressam sua participação solidária pela garantia 
dos direitos da criança e do adolescente.

In 2013, Volkswagen Foundation, in partnership 
with Cenpec (Education, Culture and Communitary 
Action Study and Research Center), offered the 
implementation of project Brincar to 160 educators 
from 56 NGOs in the cities of Diadema, Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Carlos, São Paulo and 
Taubaté, all of them in the state of São Paulo, and 
São José dos Pinhais, in Paraná. In 2014, it continues 
by offering the implementation of the project Entre 
na Roda to more the 160 social educators from the 
12 projects chosen by the program A Chance to Play. 
Through the Workers World Committee, Volkswagen’s 
employees from all around the world make voluntary 
donations for the program A Chance to Play – The 
Right to Play. This way, Volkswagen’s employees 
express their joint participation for assuring children 
and teenagers’ rights.
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Com objetivo de se aproximar ainda mais à realidade da 
educação pública do País, a Fundação Volkswagen é parceira da 
Undime - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
– a fim de promover integração junto às secretarias municipais 
de educação de todo o Brasil, possibilitando a criação de redes 
solidárias para troca de informações e experiências.

With the purpose of getting even closer to the Country’s public 
school reality, Volkswagen Foundation entered into a partnership 
with Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Eduação National Association of Municipal Education Managers– 
in order to promote the integration with municipal education 
departments throughout Brazil and with MEC (Ministério 
da Educação Ministry of Education), thus allowing for the 
establishment of joint networks and the exchange of information 
and experiences.

O envolvimento de diversas 
instâncias do sistema municipal 

de educação permite que os 
projetos da Fundação Volkswagen 
sejam colocados em prática com o 
total apoio do poder público, por 
meio dos dirigentes municipais 

de educação e a Undime congrega 
todos eles, do Brasil inteiro.

The involvement of several instances of the 
municipal education system allows the projects 

from Volkswagen Foundation to be put into 
practice with the whole government support, 

through municipal education managers.

A parceria com a Undime amplia a relação, em 
nível nacional, da Fundação Volkswagen com os 
principais órgãos responsáveis pela educação do 
País. Temas como educação infantil, de jovens e 
adultos; alfabetização; carreira e formação dos 
trabalhadores em educação; gestão democrática; 
políticas públicas sociais; articulação com os 
governos; sociedade; e a família; são trabalhados 
constantemente pela instituição.  Com isso, 
a Fundação Volkswagen pretende contribuir 
efetivamente para a continuidade do trabalho que 
a Undime realiza em favor da construção de uma 
educação pública de qualidade no Brasil, pois reúne 
pessoas que conhecem profundamente a realidade 
do ensino em cada um dos mais de 5.500 municípios 
do País.

The partnership with Undime increases the 
nationwide relationship of Volkswagen Foundation 
with major bodies responsible for education in the 
Country. The institution is constantly working on 
subjects such as children, youth and adult education; 
literacy; career and professional qualification of 
education workers; democratic management; social 
public policies; arrangement with governments; 
society; and family. With that, Volkswagen 
Foundation intends to effectively contribute for the 
continuity of the work carried out by Undime in 
benefit of the building of a quality public education 
in Brazil, once it gathers people who deeply know 
the reality of education in each one of the more than 
5,500 cities throughout the Country.
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A fim de valorizar o papel dos professores como agentes 
fundamentais na formação das novas gerações, desde 2012 a 
Fundação Volkswagen mantem parceria com o Ministério da 
Educação – MEC para promover o Prêmio Professores do Brasil.

Entre seus objetivos, a premiação promove e dá visibilidade às 
melhores experiências pedagógicas conduzidas pelos professores 
e que sejam passíveis de adoção por outros educadores e pelos 
sistemas de ensino. 

In order to value teacher’s role as essential agents in the building 
of the new generations, since 2012, Volkswagen Foundation holds 
a partnership with the Ministry of Education – MEC to provide the 
award Prêmio Professores do Brasil.

Among its goals, the award fosters and provides visibility to the 
best teaching experiments carried out by the teachers, and which 
can be adopted by other educators and by the education systems. 

A cada ano, 40 professores são 
premiados, divididos em 8 

categorias entre temas Livres e 
temas Específicos

Every year, 40 teachers are awarded, split into 
eight categories, between “Free Subjects” and 

“Specific Subjects.

Em 2013, foram 3.221 projetos inscritos de todas as 
regiões do País dos quais 40 foram selecionados. 
Cada professor recebeu a quantia de R$ 7.000,00 
além de troféu e certificado. O vencedor em cada 
uma das oito categorias levou um prêmio adcional 
de R$ 5mil. Já as escolas nas quais as experiências 
selecionadas foram desenvolvidas são premiadas 
com placa comemorativa.

Além da Fundação Volkswagen, o Prêmio 
Professores do Brasil também conta com o apoio 
do Conselho Nacional de Secretários de Educação 
(Consed), União Nacional dos Dirigentes 
Municipais da Educação (Undime), Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), Organização dos Estados 
Ibero-Americanos (OEI), entre outros. 

In 2013, 3221 projects from all parts of the country 
were enrolled and 40 among them were selected. 
Each teacher received the amount of R$ 7,000.00, 
in addition to a trophy and a certificate. The 
schools where the selected experiments have been 
carried out were awarded with a commemorative 
plaque.

Aside from Volkswagen Foundation, the Prêmio 
Professores do Brasil is also supported by National 
Council of Education Secretaries (Consed), 
National Association of Municipal Education 
Managers (Undime), United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (Unesco), 
Organization of Ibero-American States (OEI), 
among others. 
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Desde o ano 2000, a Fundação Volkswagen é parceira do 
Instituto da Cidadania Brasil na realização do Prêmio Construindo 
a Nação, que reconhece, dá visibilidade e estimula projetos de 
cidadania nas escolas públicas e privadas de todo o País a favor 
das comunidades nas quais estão inseridas.
Para serem inscritos, os projetos devem ser desenvolvidos com 
a participação dos alunos e propor ações transformadoras, 
envolvendo pais, alunos, professores e a sociedade em geral.

Since the year 2000, Volkswagen Foundation is a partner of 
Instituto da Cidadania Brasil for promoting the award Prêmio 
Construindo a Nação, which recognizes, provides visibility and 
fosters citizenship projects at public and private schools throughout 
the Country in benefit of the communities where such schools are 
located.
For being enrolled, the projects should be developed with the 
participation of the students, and propose changing actions, 
involving parents, students, teachers and the society in general.

O Prêmio Construindo a Nação 
realizou em 2013 sua 13ª edição 

que contou um total de 629 
projetos inscritos, envolvendo 

 
estudantes. As premiações são 
estaduais, envolvendo todos os 

estados brasileiros.

In 2013, the award “Prêmio Construindo a 
Nação” carried out it’s 13th edition, which totaled 
629 projects enrolled, finvolving the participation 
of 503.200 students. The awards are granted on 
a state basis, and it involves all Brazilian states.

O Instituto da Cidadania Brasil é uma Oscip 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público), fundada em 1998, com sede em São 
Paulo, que promove e desenvolve a cidadania por 
meio da educação.
Além da Fundação Volkswagen, o “Prêmio 
Construindo a Nação” tem como parceiros a CNI 
(Confederação Nacional da Indústria) e SESI 
(Serviço Social da Indústria), com apoio do Consed 
(Conselho Nacional de Secretários de Educação), 
Governo do Estado de São Paulo (Secretarias de 
Cultura e de Educação), Fundação Cásper Líbero 
e CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). 

Instituto da Cidadania Brasil (Institute of Brazil 
Citizenship) is a Oscip (Public-Interest Civil Society 
Organization), founded in 1998, with headquarters 
in São Paulo, which fosters and develops 
citizenship through education. 
Aside from Volkswagen Foundation, the award 
“Prêmio Construindo a Nação” has as partners 
CNI (National Confederation of Industry) and SESI 
(Social Service for Industry), and it is supported 
by Consed (National Council of Education 
Secretaries), the Government of the State of São 
Paulo (Departments of Culture and Education), 
Cásper Líbero Foundation and CIEE (School-
CompanyIntegration Center). 
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O Mozarteum Brasileiro é uma das principais associações culturais do 
Brasil, voltada para a valorização e a disseminação da cultura musical. Com 
a renda de suas temporadas, promove atividades culturais gratuitas para 
estudantes de música, músicos já formados e público ouvinte. As temporadas 
anuais reúnem orquestras internacionais reconhecidas e uma atração nacional, 
que geralmente é apoiada pela associação. Para todos os concertos, o 
Mozarteum oferece uma cota de ingressos para alunos de escolas públicas. 
Essas crianças participam também do “Clube do Ouvinte”, palestras com 
comentários sobre as composições a serem apresentadas, histórico das obras e 
perfil dos compositores.

The Mozarteum Brasileiro is one of the major cultural associations in Brazil, 
focused on valuing and spreading musical culture. With the income from 
its concert seasons, it promotes free cultural activities for music students, 
graduated musicians and listening audience. The annual seasons gather 
international renowned orchestras and a national attraction, which is usually 
supported by the association. For all concerts, Mozarteum offers a ticket quota 
for students from public schools. These children also take part in the “Clube do 
Ouvinte” (Listener’s Club), lectures with comments on the compositions to be 
performed, history of the works, and profile of the composers.

A Fundação Volkswagen apoia 
o Mozarteum Brasileiro desde 

2010 porque reconhece a 
importância da cultura como 

ferramenta de entretenimento e 
desenvolvimento social.

Volkswagen Foundation has supported 
Mozarteum Brasileiro since 2010 because it 
recognizes the importance of culture as an 

entertainment and social development tool.

O Mozarteum Brasileiro também oferece bolsas de 
estudo para jovens talentos brasileiros participarem 
de alguns festivais de verão na Europa. Em 2013, 
o Mozarteum Brasileiro realizou 20 apresentações 
e beneficiou 20.057 pessoas. O Mozarteum 
Brasileiro atende públicos de todas as faixas 
etárias e classes sociais, seguindo sua missão de 
estimular o desenvolvimento cultural e a inclusão 
social por meio da valorização da música clássica. 
Os participantes bolsistas que estudam no exterior 
vivenciam novas experiências culturais e desfrutam 
do contato com musicistas de todas as partes do 
mundo, ampliando sua visão da realidade enquanto 
se profissionalizam tecnicamente nas melhores 
referências de ensino da música no mundo. 
Esse projeto é financiado com recursos oriundos 
de incentivo fiscal – Lei Rouanet – concedido à 
Volkswagen do Brasil.

Mozarteum Brasileiro also provides scholarships for 
young Brazilian talents to take part in some summer 
festivals in Europe. In 2013, Mozarteum Brasileiro 
performed 20 concerts and benefited 20.057 
individuals, being. Mozarteum Brasileiro serves 
audiences from all age groups and social classes, in 
compliance with its mission of fostering the cultural 
development and social inclusion through the 
valuing of classical music. Scholarship participants 
who study abroad live new cultural experiences and 
enjoy the contact with musicians from all over the 
world, enhancing their vision of reality while they 
achieve technical professional standards at the best 
references in music education worldwide. This project 
is financed with resources from taxing incentives – 
Rouanet Law – granted to Volkswagen do Brasil.

H.J. Lim 
Pianista Sul Coreana - South Korean pianist
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Os resultados
The results

As fundações empresariais a cada ano de trabalho assumem um grande desafio: 
desenvolver propostas de aporte voluntário de recursos privados em projetos voltados às 
causas sociais, com finalidade pública, de forma planejada, sistematizada e monitorada. 
Desse modo, vem a público reportar os mais importantes resultados de suas atividades 
realizadas ao longo do ano.

Corporate foundations undertake a big challenge every year of work: developing 
proposals for the volunteer contribution of private resources to projects focused on social 
causes, with the public purpose, on a planned, systematized and monitored basis. This 
way, it publically reports the most important outcomes from its activities carried out over 
the year.
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Over the last decade, until the closing of 2013, 
Volkswagen Foundation, through its education projects, has 
already benefitted 1,325,224 students throughout Brazil, 
and provided continued formation to 15,993 public-school 
educators from 386 cities. Over this period, 1,976 schools 
and institutions were benefitted.

Volkswagen Foundation, which has been coordinating 
the social investments made by Volkswagen do Brasil for 
34 years, brings the education program “Aceleração da 
Aprendizagem” to a total of seven cities in the states of 
Bahia, Paraíba and Espírito Santo, in 2014.

In these cities, 240 places for educators and 2,500 places 
for students are offered. From 2011 to 2013, the program 
“Aceleração da Aprendizagem” served 2,772 students and 
584 educators in Resende (RJ) and other four cities in the 
state of Espírito Santo.

Those initiatives points out the arrival of Volkswagen 
Foundation to Bahia and Amapá, increasing to 13 the 
number of Brazilian states already served throughout its 
operation history. 

In 2014, Volkswagen Foundation also arrives in the state fo 
Amapá, developing the project Jogo da Vida em Trânsito. 
Until 2013, 11 states had already received programs from 
Volkswagen Foundation, namely: Alagoas, Ceará, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro and São Paulo.

Balanço
Balance

A Fundação Volkswagen, por meio de seus projetos 
educacionais, já beneficiou na última década, até o 
fechamento de 2013, 1.325.224 alunos em todo Brasil e 
ofereceu formação continuada a 15.993 educadores da 
rede pública de ensino de 386 cidades. No período, 1.976 
escolas e instituições foram beneficiadas.

A Fundação Volkswagen, que coordena os investimentos 
sociais da Volkswagen do Brasil há 34 anos, leva o 
programa educacional “Aceleração da Aprendizagem” 
para um total de sete cidades na Bahia, Paraíba e Espírito 
Santo, em 2014.

Nesses municípios, são oferecidas 240 vagas para 
educadores e 2.500 vagas para alunos. De 2011 a 2013, 
o “Aceleração da Aprendizagem” atendeu 2.772 alunos 
e 584 educadores em Resende (RJ) e em outras quatro 
cidades do Espírito Santo.

As novas parcerias marcam a chegada da Fundação 
Volkswagen à Bahia e ao Amapá, ampliando para 13 o 
número de estados brasileiros já atendidos em todo seu 
histórico de atuação. 

Em 2014, a Fundação Volkswagen chega também ao 
estado do Amapá, com a realização do projeto Jogo da 
Vida em Trânsito. Até 2013, 11 estados já haviam recebido 
programas da Fundação Volkswagen. São eles: Alagoas, 
Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

O projeto Aceleração da Aprendizagem estreou em 
Resende (RJ), em 2011, onde foi realizado até 2012, 
atendendo 439 alunos e 88 educadores de escolas 
públicas da rede municipal.

Já em 2013, começou a ser executado em parceria com 
a Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, 
oferecendo formação a 496 educadores, beneficiando 
2.333 alunos dos municípios de Cariacica, Serra, Viana e 
Vila Velha; até o final de 2014.

Ainda no Espírito Santo, em 2014, são oferecidas 
60 vagas para educadores das redes municipais de 
educação de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Linhares, 
beneficiando cerca de 400 alunos. Já na Bahia, o 
“Aceleração da Aprendizagem” oferece um total de 
vagas para 700 alunos e 80 educadores na cidade de 
Simões Filho.  

Na Paraíba, a formação é oferecida a 80 educadores 
da rede municipal de ensino de João Pessoa que 
participam do projeto, atendendo cerca de 700 
alunos. Essa foi a primeira vez de implantação do 
projeto no estado, que já vinha sendo atendido pela 
Fundação Volkswagen com o projeto “Pró-Educar 
Brasil”, que proporciona, em parceria com a rede de 
concessionárias Volkswagen, bolsas de estudos para 
formação universitária de 30 professores da rede 
pública paraibana que ainda não possuem diploma de 
cursos em nível superior. O “Pró-Educar Brasil” também 
beneficia 50 educadores do Ceará.

The project Aceleração da Aprendizagem started in 
Resende (RJ), in 2011, where it was carried out until 2012, 
serving 439 students and 88 educators from municipal 
public schools.

In 2013, it started to be carried out in partnership with 
Espírito Santo State Education Department, providing 
qualification to 496 educators, benefiting 2,333 students 
from the cities of Cariacica, Serra, Viana and Vila Velha, 
until the end of 2014.

Still in the state of Espírito Santo, in 2014, 60 places are 
provided to educators from municipal school in the cities 
of Aracruz, Ibiraçu, João Neiva and Linhares, benefiting 
around 400 students. In Bahia, the program “Aceleração 
da Aprendizagem” provided places to a total of 700 
students and 80 educators in the city of Simões Filho.  

In the state of Paraíba, the qualification is provided to 
80 public school educators from João Pessoa who take 
part in the project, serving about 700 students. This 
was the first time the Project was implemented in the 
state, which had already been served by Volkswagen 
Foundation through the project “Pró-Educar Brasil” 
(Brazil Pro-Education), which provides, in partnership 
with Volkswagen dealers network, college education 
scholarships to 30 public school teachers from the state 
of Paraíba who do not have a higher education degree. 
“Pró-Educar Brasil” also benefits 50 educators from the 
state of Ceará.

“A CADA ANO, A FUNDAÇÃO 
VOLKSWAGEN FORTALECE 

O COMPROMISSO DA 
VOLKSWAGEN DO BRASIL COM A 

SUSTENTABILIDADE, TRABALHANDO 
PELA MELHORIA DA QUALIDADE 
DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E PELO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 

COMUNIDADES.
TEMOS PRAZER DE CONTINUAR 

TRANSFORMANDO VIDAS, 
AJUDANDO A PROMOVER UM 

FUTURO MELHOR PARA MUITOS 
BRASILEIROS” 

Dr. Eduardo de Azevedo Barros, superintendente da 
Fundação Volkswagen, diretor de Assuntos Jurídicos 

da Volkswagen do Brasil e responsável pelo tema 

Sustentabilidade na empresa.

“EVERY YEAR, VOLKSWAGEN FOUNDATION 
STRENGTHENS ITS COMMITMENT TO VOLKSWAGEN 

DO BRASIL CONCERNING SUSTAINABILITY, WORKING 
FOR THE IMPROVEMENT OF PUBLIC EDUCATION 

QUALITY AND FOR THE SOCIAL DEVELOPMENT OF 
THE COMMUNITIES. WE ARE PLEASED TO GO ON 
CHANGING LIVES, HELPING TO PROVIDE A BETTER 

FUTURE FOR MANY BRAZILIANS” 

Dr. Eduardo de Azevedo Barros, superintendent of 
Fundação Volkswagen, diretor de Assuntos Jurídicos 

da Volkswagen do Brasil e responsável pelo tema 
Sustentabilidade na empresa.
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Outros destaques em 2013
Other highlights in 2013

Disseminação e produção de 
conhecimento na “Plataforma do 
Letramento”

A “Plataforma do Letramento”, lançada pela 
Fundação Volkswagen em setembro de 2013, 
revolucionou a disseminação e produção do 
conhecimento em letramento, permitindo também 
que a Fundação Volkswagen ampliasse sua 
atuação, sem fronteiras. Trata-se de um ambiente 
de formação de referência, com conteúdo 
direcionado principalmente a educadores e 
gestores, mas que também pode ser utilizado 
pelo público em geral. 

Em 2013, o projeto “Brincar” foi oferecido em 
Alagoas, Piauí, São Paulo e Paraná. O “Brincar” 
é um projeto de formação de educadores que 
atuam com crianças de até 5 anos em instituições 
de Educação Infantil. O projeto favorece a 
reflexão sobre a infância e a cultura infantil, 
tendo o brincar e o letramento como temas 
centrais. Oferece formação presencial e a 
distância para professores, auxiliares de ensino, 
gestores de escolas e de secretarias de educação. 
O “Entre na Roda”, por sua vez, estreou em 2013 
nos estados de Alagoas, Pará e Piauí.

O projeto de educação no trânsito “Jogo da 
Vida em Trânsito” também chegou a Alagoas. 
O projeto trabalha cidadania e segurança no 
trânsito, com foco na formação do condutor 
consciente por meio do game “Autopolis” para 
os alunos e de roteiro de aulas para professores, 
com sugestões de atividades relacionadas ao 
tema, que pode ser acessado gratuitamente por 
educadores de ensino médio no Portal JVT
(www.jvt.org.br). 

Knowledge spreading and production 
on the “Plataforma do Letramento”

The “Plataforma do Letramento”, launched 
by Volkswagen Foundation in September, 
2013, radically changed the spreading and 
production of literacy knowledge, and also 
enabled Volkswagen Foundation to increase its 
performance, without borders. It is a reference 
formation environment, with contents focused 
mainly on teachers and managers, but which 
may also be used by the audience in general. 
Additionally to the launching of the “Plataforma 
do Letramento,” Volkswagen Foundation had 
other remarkable points in its performance over 
the year of 2013. 

In 2013, the project “Brincar” was carried out 
in the states of Alagoas, Piauí, São Paulo and 
Paraná. “Brincar” is a project intended for 
qualifying educators who work with children 
up to 5 years old at primary school education 
institutions. The project benefits the thinking over 
childhood and children’s culture, with playing and 
literacy as core subjects. It provides contact classes 
and distance learning to teachers, class assistants, 
school managers and education secretaries. The 
project “Entre na Roda”, on its turn, started in 
2013 in the states of Alagoas, Pará and Piauí.

The traffic education project “Jogo da Vida em 
Trânsito” also started in Alagoas. The project 
works the citizenship and safety in the traffic, 
focused on the formation of conscious drivers 
through the game “Autopolis” for the students 
and a class script for teachers, with suggestions 
of activities related to the subject, which may be 
accessed for free by high school educators at JVT 
Portal (www.jvt.org.br). 

“O OBJETIVO DA FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN 
É FORTALECER CADA VEZ MAIS AS PARCERIAS 

COM OS SETORES PÚBLICOS, PRIVADO E A 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA POR MEIO 
DAS ONGS. DESSA FORMA, SERÁ POSSÍVEL 
BENEFICIAR MAIS ALUNOS, PROFESSORES 

E CIDADES COM NOSSOS PROJETOS DE 
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL”

Keli Smaniotti 
Diretora da Fundação Volkswagen

“THE PURPOSE OF VOLKSWAGEN FOUNDATION IS TO 
STRENGTHEN MORE AND MORE THE PARTNERSHIPS 
WITH THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS AS WELL 

AS THE CIVIL SOCIETY ORGANIZED THROUGH 
NGOS. THIS WAY, IT WILL BE POSSIBLE TO BENEFIT 

MORE STUDENTS, TEACHERS AND CITIES WITH OUR 
EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT PROJECTS” 

Keli Smaniotti 
Director of Volkswagen Foundation
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Volkswagen na Comunidade: recorde de 
inscrições

A 6ª edição do “Volkswagen na Comunidade” foi 
outro destaque da Fundação Volkswagen em 2013. 
O concurso teve recorde de inscrições: foram 551 
projetos sociais indicados por 208 colaboradores da 
Volkswagen do Brasil que realizam trabalhos voluntários 
em organizações sem fins lucrativos. Em seu histórico, o 
“Volkswagen na Comunidade” já entregou 52 prêmios e 
beneficiou 9.666 pessoas diretamente.

O “Volkswagen na Comunidade” oferece, anualmente, 
prêmio em dinheiro e curso de gestão aos nove melhores 
projetos sociais indicados. Existe ainda o “Prêmio de 
Sustentabilidade”, no mesmo valor em dinheiro, entregue 
à instituição que foi uma das vencedoras da edição 
anterior do concurso e que melhor geriu os recursos 
recebidos durante o ano.

Volkswagen in the Community: record of 
enrollments

The 6th edition of “Volkswagen na Comunidade” was 
another highlight of Volkswagen Foundation in 2013. The 
contest had a record of enrollments: 551 social projects 
were indicated by 208 employees from Volkswagen do 
Brasil who do volunteer works at non-profit organizations. 
In its history, “Volkswagen na Comunidade” has already 
granted 52 prizes and benefited 9,666 individuals directly.

Every year, the project “Volkswagen na Comunidade” 
grants a money prize and a management course to 
the best nine social projects indicated. There is also the 
“Prêmio de Sustentabilidade” (Sustainability Prize), with 
the same amount of money, delivered to the institution 
that was among the winners in the previous edition of the 
contest and which best managed the resources received 
over the year.

Fazendo 

o bem
Doing good

Costurando o Futuro: exemplo de 
sustentabilidade

Em 2013, o projeto “Costurando o Futuro” teve início em 
São José dos Pinhais (PR), atendendo 45 mulheres em 
situação de alta vulnerabilidade social dos bairros de 
São Judas Tadeu, Ipê, Guatupê e Parque da Fonte. O 
projeto oferece capacitação técnica em corte, costura, 
design, gestão organizacional e de negócios a moradores 
de comunidades de baixa renda no entorno das fábricas 
da Volkswagen do Brasil.

Nas oficinas de costura, os participantes confeccionam 
bolsas e acessórios a partir de tecidos automotivos e 
uniformes usados por colaboradores da Volkswagen do 
Brasil que seriam descartados em aterros sanitários. Além 
do foco social e econômico, impulsionando a geração 
de trabalho e renda na comunidade, o “Costurando o 
Futuro” tem atuação ambiental, reduzindo o descarte de 
materiais.

Quando foi realizado em São Bernardo do Campo 
(SP), onde a Volkswagen tem sua fábrica Anchieta, o 
“Costurando o Futuro” beneficiou 160 pessoas, entre 
2009 e 2011. Na cidade paulista, o projeto resultou na 
criação de um grupo de empreendedoras sociais de 
confecções, a Tecoste, permitindo que as participantes se 
tornassem empreendedoras sociais.

Sewing the Future: example of sustainability

In 2013, the project “Costurando o Futuro” started in São 
José dos Pinhais (PR), serving 45 women in situation of 
high social vulnerability for the districts of São Judas 
Tadeu, Ipê, Guatupê and Parque da Fonte. The project 
provides technical qualification in cutting, sewing, design, 
organization and business management to people who 
live in the low-income communities in the surroundings of 
Volkswagen do Brasil’s plants.

At sewing workshops, the participants make bags and 
accessories from automotive fabric and uniforms used by 
Volkswagen do Brasil’s employees and that that would 
have been discarded at sanitary landfills. Aside from its 
social and economic focus by fostering the generation 
of work and income within the community, the project 
“Costurando o Futuro” has also an environmental action 
by reducing the disposal of materials.

When it was carried out in São Bernardo do Campo (SP), 
where Volkswagen holds its Anchieta plant, the project 
“Costurando o Futuro” benefited 160 individuals, from 
2009 to 2011. In the São Paulo state’s city, the project gave 
rise to the creation of a cloth-manufacturing co-operative 
society, the Tecoste, which enabled the participants to 
become social entrepreneurs.



in
ve

st
im

en
to

 s
o

ci
al

 -
 s

o
ci

al
 i

n
ve

st
m

en
t

1. 127

in
ve

st
im

en
to

 s
o

ci
al

 -
 s

o
ci

al
 i

n
ve

st
m

en
t

1 127

87

1.844

55.644

Atendimento 2013
Attendance 2013

Os projetos educacionais da Fundação Volkswagen 
beneficiam milhares de alunos anualmente em todo o 
Brasil, oferecendo formação continuada a educadores 
de escolas públicas e educadores sociais (que atuam em 
organizações não governamentais).

Os resultados aqui apresentados mostram o acumulado de 
2003 a 2013 e separadamente os atendimentos em 2013.

Acumulados 2003 - 2013
Collected 2003 - 2013

Educação 

em números
Education in numbers

Volkswagen Foundation’s education projects benefit 
thousands of students from all over Brazil every year, 
providing continued formation to public school educators 
and social educators (who work at non-governmental 
organizations).

The outcomes presented here show the results 
accumulated from 2003 to 2013 and separately, the 
services provided in 2013.

Alunos
Students 

Professores
Teachers

Municípios
Municipalities

Atendimentos de 2013
Attendance of 2013

Fundação Volkswagen soma mais 
de 1,3 milhão de alunos atendidos.
Volkswagen Foundation has already benefited more than 
1.3 mi students.

Municípios
Municipalites 312

Escolas e Instituições
Schools 1.669

Professores e Educadores
Teachers 13.867

Alunos
Students 1.258.000

Municípios
Municipalites 87

Escolas e Instituições
Schools 307

Professores e Educadores
Teachers 1.844

Alunos
Students 55.644
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Um olhar no

futuro
An eye in the future

A sociedade do futuro deve ter como base as relações 
sociais pautadas pela ética e pelo respeito, transbordando 
cidadania e conhecimento.
Acreditando nisso, a Fundação Volkswagen trabalha 
para contribuir de forma efetiva na construção de 
uma sociedade menos desigual, tecendo alianças que 
fortaleçam a participação social.

Desde janeiro de 2014, quando assumi a diretoria da 
Fundação Volkswagen, tenho me empenhado a seguir com 
o crescente trabalho da Fundação Volkswagen, somando 
novos olhares para o futuro.

Com a rapidez das mudanças no mundo moderno, o 
Terceiro Setor ganha cada vez mais espaço e notoriedade 
entre os setores públicos e privados. Com isso, precisamos 
estar atentos às tecnologias, inovações, tendências e 
demandas para continuar crescendo.

Portanto, não posso deixar de reconhecer o avanço das 
organizações da sociedade civil, modos de agir e formas 
de trabalhar. Assim sendo, temos ainda mais condições de 
conquistar nossos objetivos, ao se aproximar da missão 
estabelecida por cada instituição, com um trabalho 
competente e de excelência.

Logo, se a missão da Fundação Volkswagen é contribuir 
para a melhoria da qualidade da educação pública 
brasileira e o desenvolvimento social de comunidades de 
baixa renda, é para isso que vamos trabalhar, em rede e 
com perseverança.

Keli Smaniotti 
Diretora da Fundação Volkswagen

The future society should be based on social 
relationships ruled by ethics and respect, overflowing 
citizenship and knowledge.
With such belief, Volkswagen Foundation works 
for effectively contributing for the building of a less 
unequal society, establishing alliances that strengthen 
social participation.

Since January 2014, when I took over the management 
of Volkswagen Foundation, I have engaged myself 
to go on with the increasing work of Volkswagen 
Foundation, adding new ways of looking at the future.

With the speed of changes in the modern world, 
the Third Sector achieves more and more space and 
notoriety among the public and private sectors.

Thus, I cannot prevent myself from recognizing the 
advancement of the civil society organizations, their 
ways of acting and working. Consequently, we have 
even more conditions to achieve our goals, coming 
closer to the mission established by each institution, 
with a competent and excellence work.

So, if the mission of Volkswagen Foundation is to 
contribute for the improvement of the Brazilian public 
education quality and the social development of 
low-income communities, that is what we are going to 
work for, networked and with perseverance.

Keli Smaniotti 
Director of Volkswagen Foundation

“A sociedade do futuro 
deve ter como base as 
relações sociais pautadas 
pela ética e pelo respeito, 
transbordando cidadania 
e conhecimento”

“The future society should be based on 
social relationships ruled by ethics and 
respect, overflowing citizenship and 
knowledge”
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Fundação Volkswagen Organizational Structure

Affairs Director

Governança
Governance

Estrutura organizacional da Fundação Volkswagen

Institucionais


