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Aqui você
encontra:

Como você deve ter percebido, este não é 

um índice comum, mas um resumo do que 

o nosso Relatório Anual de Atividades traz 

em sua essência. Boa leitura!

Futuro12



E se tem uma coisa em que a gente 
acredita é no poder transformador 
da educação. É nisso que investimos 
toda nossa energia, seja planejando 
novas ações, criando programas, 
buscando parcerias ou angariando 
voluntários que pensem como a 
gente. 

E para nós, não tem orgulho maior 
do que ver cada um dos mais de 
um milhão de beneficiados pelos 
projetos educacionais que criamos 
ou apoiamos ganhar asas e voar, 
direto para um futuro melhor. Isso 
sim é transformar o mundo, levando 
igualdade e oportunidades para 
todos. Agora, você vai descobrir 
um pouco mais sobre a nossa 
emocionante jornada no último ano: 
por onde andamos e as vidas que 
transformamos. Vamos juntos? 

 Sorrisos
Construir sonhos que 

transformam o mundo. 
Esse é o propósito da MRV. 

E nós, do Instituto MRV, 
estamos aqui para levar 

essa transformação para 
muito além do mundo

dos nossos clientes.

um milhão 
de beneficiados direta

e indiretamente*
“Sempre quis trabalhar em uma empresa que 

transformasse de alguma forma a vida das pessoas. 

Acredito no poder da educação como ferramenta de 

mudança e é extremamente gratificante saber que temos 

feito isso em nosso dia a dia. Gerar visibilidade, por meio 

da Comunicação, para as iniciativas que realizamos é 

uma forma de conscientizar outras instituições e pessoas, 

a se unirem em prol de um mundo melhor.” 

Ericka Oliveira - Analista de Responsabilidade 
Social do Instituto MRV

*O cálculo para o número de beneficiados 
indiretamente considera o perfil da família 

brasileira apresentado pelo IBGE 

 Mais de



Para nós, missão, 
visão e valores 

são indivisíveis e, 
juntos, fazem um 

mundo melhor. 

Promover a transformação social do nosso país 
por meio da educação, principal alicerce para o  
desenvolvimento de uma nação, preparando cidadãos 
para a vida e formando os realizadores do futuro. 

Concretizar transformações positivas e duradouras na 
sociedade, contribuindo com um futuro melhor para as 
comunidades onde atuamos. 

Compromisso: o Instituto MRV está comprometido com 
o bem-estar das comunidades onde atua, agindo com 
responsabilidade para garantir melhoria de vida a todos. 

Parceria: acreditamos na união de forças para o 
desenvolvimento de nossas ações, fortalecendo pessoas 
e instituições para realização de objetivos comuns. 

Sustentabilidade: toda ação do Instituto é promovida 
pensando no desenvolvimento sustentável, analisando os 
impactos sociais e ambientais de sua atividade.  

Respeito: trabalhamos com e para as pessoas, respeitando 
suas diferenças e desejos.

Voluntariado: temos um time solidário e com muita 
vontade de cuidar dos realizadores do futuro.

MISSÃO

VALORES

VISÃO

 Empatia



“2020 foi um ano desafiador para toda sociedade. Foi preciso parar, nos 
acolher dentro do nosso lar, dar um tempo na nossa rotina para cuidarmos uns 
dos outros. Mesmo diante do cenário de isolamento social, nos reinventamos 
para continuar levando transformações para crianças, adolescentes e 
educadores de todo o Brasil. 

O contato direto foi substituído pelo on-line, mas nem por isso o impacto foi 
menor. Acreditamos que unindo forças, principalmente em um cenário como 
foi este ano, conseguimos alcançar grandes resultados. Mantemos o nosso 
compromisso em promover transformação social por meio da educação e 
levar mais qualidade de vida e oportunidades para crianças, adolescentes e 
educadores nas cidades em que atuamos. 

Neste relatório, você vai conhecer mais de perto a nossa trajetória e como 
estamos ajudando a transformar a vida dos realizadores do futuro. Os 
resultados, mesmo em um ano tão complicado, nos enchem de orgulho da
nossa história. Seguimos firmes, empenhados em 
ampliar e aperfeiçoar nossa atuação, pois para nós 
não há nada mais gratificante do que fazer acontecer 
a nossa missão: cuidar dos realizadores do futuro.” 

Instituto MRV

Uma mensagem 
sobre esperança
de dias melhores 

e transformações 
ainda maiores.

 Acreditar

Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode e assista o
nosso vídeo institucional.



 Educação

Um investimento
com retorno
garantido.
Quer entender melhor de onde vêm e pra 
onde vão nossos recursos? 

A MRV&CO destina 1% do seu lucro líquido 
ao Instituto MRV. E o Instituto cuida da 
criação e manutenção dos programas e 
parcerias voltados para a educação. 

Todos os nossos dados são auditados e 
publicados anualmente no site do Instituto 
MRV, junto com o Relatório de Atividades.

Também monitoramos os resultados de 
todos os programas, projetos e parcerias. 
Afinal, atuamos para transformarmos cada 

vez mais vidas. 

Voluntárias Gessyca Moreira, Gabriela Rodrigues e Gabrielle Duarte
Encontro realizado antes da pandemia do Covid-19



210 mil

630 mil

R$ 6,9

beneficiados
diretamente

beneficiados direta
e indiretamente*

milhões investidos em
programas, projetos
e parcerias.

386.266

1.158.798

R$ 30,5

beneficiados
diretamente

beneficiados direta
e indiretamente*

milhões investidos em
programas, projetos
e parcerias.

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera
o perfil da família brasileira apresentado pelo IBGE.

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera
o perfil da família brasileira apresentado pelo IBGE.

 Sonhos

2020 nos ensinou
que rever a rota

Não contamos 
números e sim 
histórias de vida. 

Entre 2015 e 2020:
pode gerar transformações ainda mais significativas.
E foi isso que fizemos! Confira os números de 2020:



Programa interno para 
angariar voluntários entre os 
colaboradores da MRV&CO. 
Um grande sucesso que já 
conta com a participação de 
mais de 2 mil voluntários. 

MRV
Voluntários1

 Transformação

Quando duas, três, um grupo de pessoas 
se juntam com o mesmo propósito

elas podem transformar realidades.

Cuidando dos
sonhos de cada um,

transformamos o 
mundo de todo mundo.

Uma iniciativa que garante 
livros, cursos e material 
escolar todos os anos para 
os filhos dos colaboradores 
da MRV&CO. 

Seu filho,
Nosso futuro3

Uma chamada pública com 
voto popular para selecionar 
e colocar em prática 
os projetos sociais mais 
transformadores na área da 
educação. 

Educar para
Transformar 2

Voluntária 
Rosilene Maria 
dos Santos

Com a certeza do grande poder 
transformador da educação 
idealizamos o Instituto iungo, 
que tem o objetivo de promover 
o desenvolvimento profissional 
de educadores de todo o Brasil. 

Instituto 
iungo4

Encontro 
realizado antes 
da pandemia do 
Covid-19



Voluntária Leide Gomes

 Orgulho

MRV Voluntários
Um olhar, um abraço, o estar presente. Atos tão comuns 
no nosso cotidiano não puderam acontecer desta forma 
devido à pandemia do novo coronavírus. Um ano atípico, 
que exigiu adaptabilidade para continuarmos promovendo 
transformações.  

Para nós, é motivo de orgulho envolver milhares de 
colaboradores em nossas ações voluntárias. 

Com 44 horas por ano do

expediente para se dedicar ao MRV Voluntários, os 

colaboradores viveram uma intensa troca de experiências. 

“Participar das ações do Instituto sempre foi gratificante e 

especial, mas o ano de 2020 superou todas as expectativas. 

Em um ano em que todos nós tivemos que aprender com o 

diferente, ultrapassar limites e conviver com a adaptação, o 

Instituto se reinventou e promoveu diversas ações interativas, 

virtuais, e de um aprendizado sem fim. Foi o momento não só 

de conviver, ainda que de forma virtual, com outras pessoas, 

outras famílias, mas foi o momento que pude doar um pouco 

do meu conhecimento, do meu aprendizado a outras pessoas.” 

Sarah Claudia Guelre – Advogada da MRV e voluntária

Encontro realizado antes da pandemia do Covid-19



 Orgulho

315

1.641

R$ 18

voluntários participaram
de nossas ações

beneficiados direta e indiretamente*

mil investidos no projeto

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família

brasileira apresentado pelo IBGE

Neste ano o on-line ganhou força. O calor humano foi substituído por um sorriso 
do outro lado da tela. Essa foi a forma encontrada de colocar em prática o 

voluntariado mantendo todos em segurança.

Os nossos
números em 2020

1.471 horas dedicadas

547 beneficiados diretamente



 Orgulho

Mentoria
Desafio 

Empower 

Curadoria
Desafio 

Empower 

O Embaixadores da Educação, Organização 
da Sociedade Civil, fundada por ex alunos 
de escolas públicas, tem como objetivo 
despertar o protagonismo dos jovens para 
mudar a realidade do ensino público. E uma 
das ferramentas utilizadas para que isso 
aconteça é a Empower, uma plataforma 
digital voltada para que alunos do ensino 
médio desenvolvam soluções para os 
inúmeros problemas encontrados nas suas 
escolas e comunidades. Convocamos os 
nossos voluntários para se tornarem mentores 
e incentivadores dos jovens e grupos inscritos 
na plataforma Empower. 

73 pessoas beneficiadas

102 voluntários

252 pessoas beneficiadas

64 voluntários

O nosso apoio ao Embaixadores da 
Educação foi além e envolvemos também o 
nosso time de voluntários para participarem 
da avalição dos projetos inscritos no Desafio 
Empower. 



 Orgulho

Direito
de Saber 

Liderança 
Voluntária 

Este projeto também ganhou novo formato em 2020. 
Reunimos em atendimento virtual advogados voluntários 
da MRV para prestarem orientação jurídica gratuita aos 
colaboradores que nem sempre têm acesso a esse serviço.

Para ampliar o alcance das nossas ações, investimos na 
capacitação dos colaboradores que participam do projeto 
Liderança Voluntária e serão os responsáveis por liderar as 
ações voluntárias nas cidades. São 14 líderes voluntários 
que têm como missão mobilizar os colegas, valorizando e 
promovendo o voluntariado. E assim, todos juntos, poderemos 
construir cada dia mais sonhos que transformam o mundo.

Voluntária Isabelle Coutinho
Encontro realizado antes da pandemia do Covid-19



 Orgulho

4.064 voluntários que já participaram de nossas ações 

15 mil horas dedicadas

29,6 mil beneficiados diretamente

89,7 mil beneficiados direta e indiretamente*

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família brasileira apresentado pelo IBGE

R$ 860 mil investidos no programa

Resultados do 
MRV Voluntários
entre 2015 e 2020



 Aprendizado

Educar para
Transformar
O programa veio criar oportunidades 

para que instituições sem fins lucrativos 
de todo o Brasil recebam o apoio do 

Instituto MRV para transformar vidas.  

A seleção dos projetos é por chamada 
pública e recebemos propostas que 

atuem com educação. Os vencedores são 
escolhidos por voto popular e recebem 
suporte em gestão e aporte financeiro.  

 “Desde o início da nossa parceria com o Instituto MRV percebemos 

que se tratava de uma organização feita por gente que se importa 

de verdade e isso faz toda a diferença. Mesmo nos tempos caóticos 

que atravessaram nosso planejamento em 2020 a contrapartida que 

tivemos do Instituto foi de atenção, compreensão e disponibilidade. E o 

mais importante: o foco continuou sendo as pessoas, cada uma delas. 

Ver a transformação acontecendo é muito gratificante, mas SER parte 

dessa transformação é o que nos move.”

Tayná Wienne – Projeto Conhecer, Acolher e Semear
vencedor da 7ª edição do Educar para Transformar 

Programa Alavanca - Jaboatão dos Guararapes (PE) - 5ª edição do Educar para Transformar



 Aprendizado

E falando em transformação, 
olha ela aí, nos números do 
programa, entre 2016 e 2020:

54 mil

163 mil

Mais de R$ 3,2

beneficiados diretamente

beneficiados direta e indiretamente*

milhões investidos

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família

brasileira apresentado pelo IBGE



Como são 
selecionados os 

projetos vencedores

A seleção dos semifinalistas é feita pelos 
voluntários do Instituto MRV e a escolha dos 
vencedores, por voto popular.  Acreditamos 
no processo colaborativo como forma de 
potencializar os resultados e equalizar as 
oportunidades. Até 2020, tivemos:

3.699

198

40.598

46

7

propostas inscritas

voluntários nas avaliações

votos populares

projetos vencedores 

edições 

 Aprendizado

Projeto Amoreira – São Paulo – 5ª edição do Educar para Transformar



Se a educação transforma vidas, nada como fazer disso um programa social que, com participação popular, elege as ideias
com maior potencial de levar educação, oportunidade e igualdade para toda a sociedade. E a 7º edição selecionou dez

projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam em parceria com escolas da rede pública de ensino
fundamental II e médio para serem acompanhadas ao longo de dois anos. Neste novo contexto de pandemia, os projetos 

remodelaram suas atividades educativas para continuarem colaborando com o desenvolvimento dos estudantes.  

Durante o ano, os projetos foram acompanhados e receberam apoio em gestão ministrado pelo Hub Social, uma
aceleradora de impacto social, que nos auxiliou na capacitação dos profissionais das OSCs e isso fortaleceu

ainda mais a nossa ligação com todas as instituições. 

7ª Edição Educar para
Transformar 2020

Saiba como esta edição foi
capaz de transformar tantas vidas.

 Aprendizado

30 mil

R$ 686

pessoas impactadas direta e indiretamente*

mil investidos no programa

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família

brasileira apresentado pelo IBGE

10 mil pessoas impactadas diretamente



Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

Trabalho em conjunto com a gestão de três escolas 
parceiras para o diagnóstico de desafios de docentes 
e alunos e desenvolvimento de soluções para o 
ensino público. O projeto foi adaptado para o 
formato on-line até que as atividades presenciais 
sejam retomadas. Porque as transformações não 
podem parar!

Alavanca na Escola – Salvador

pessoas impactadas21

 Aprendizado

Encontro realizado antes da pandemia do Covid-19



Oficinas catalisadoras de invenção e criatividade, 
transformando práticas pedagógicas, além do 
letramento digital para professores e alunos 
e envolvimento da comunidade. Em 2020, os 
conteúdos de aprendizagem criativa e design 
thinking foram transmitidos por meio de kits 
makers entregues aos alunos, para que
pudessem praticar com as educadoras com
o suporte virtual.

Catalise uma escola!– São Paulo

Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

pessoas impactadas4.928

 Aprendizado

Encontro realizado antes da pandemia do Covid-19



Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

Capacitação de professores para lidar com 
temáticas sociais relevantes no contexto escolar, 
com o suporte de psicólogos (gestão de conflito), 
advogados (direitos sociais) e pedagogos no 
processo de formação. O formato on-line, 
instaurado devido a pandemia, permitiu a 
participação de docentes de todo o Brasil, 
com uma ótima formação de rede. E assim, foi 
possível extrapolar os muros da escola e oferecer 
conteúdo de impacto para os educadores.

Conhecer, Acolher, Semear – Maringá

4.022   pessoas impactadas

 Aprendizado

Encontro realizado antes da pandemia do Covid-19



A horta chegou à casa dos alunos por meio do on-line. 
A ideia inicial do projeto era trabalhar com gestão de 
resíduos sólidos, compostagem e alimentação saudável 
por meio da horta escolar em escolas parceiras. Diante do 
desafio das escolas fechadas em 2020 foram realizadas 
formações on-line sobre a temática com a participação 
dos alunos e familiares.

Educando com a Horta – São José 

Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

366 pessoas impactadas

 Aprendizado



Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

Implementação do programa Miniempresa e 
Liderança Comunitária em parceria com três 
escolas, para o desenvolvimento de seis negócios e 
projetos sociais que potencializem os aprendizados 
em empreendedorismo. O projeto foi totalmente 
adaptado para o formato on-line, permitindo a 
expansão do público participante e impactando 
ainda mais pessoas.

Empreendedorismo - Do 
econômico ao social - Salvador 

pessoas impactadas106

 Aprendizado



Formação de professores em aprendizagem criativa e 
empreendedorismo para aplicar o projeto para alunos 
do ensino médio, em novo espaço maker da escola, 
viabilizado pelo Educar para Transformar. A gente planta 
conhecimento para os educadores e eles replicam 
para os estudantes, criando realmente uma rede de 
transformação.

Escola Criativa - Manaus 

Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

13 pessoas impactadas

 Aprendizado



Formação de professores com conteúdos 
que contribuam para competências 
socioemocionais, desenvolvimento 
da cultura de formação continuada, 
metodologias ativas, inteligência 
emocional, com análises sobre o 
educador, sobre o educando e sobre o 
trabalho em conjunto. Foram realizadas 
algumas atividades de interação on-
line. O número maior de encontros não 
foi possível, pois os professores estavam 
temporariamente suspensos.

Escola do Aprender – 
Porto Alegre 

Projetos 7ª Edição Educar para Transformar  Aprendizado



Cursos de criação e manipulação dos bonecos 
de mamulengo para levar a ludicidade do 
teatro de bonecos ao ensino das disciplinas da 
grade curricular. Em 2020, os professores foram 
capacitados em formato on-line, para que repliquem 
os aprendizados com os estudantes.

Mamulengo na Escola: 
ludicidade, educação e 
autonomia - Fortaleza 

Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

56 pessoas impactados

 Aprendizado



A gente acredita que se reinventando 
podemos gerar transformações ainda 
maiores. E este projeto mostrou que isso 
é possível. Por meio de formações on-line 
conseguimos oferecer oficinas de gestão 
de resíduos, alimentação saudável 
e horta para alunos e familiares das 
escolas parceiras.

Plantando Saberes –
Belo Horizonte 

Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

696 pessoas impactados

 Aprendizado

Encontro realizado antes da pandemia do Covid-19



O on-line ganhou a vez em 2020 e nos ajudou 
a oferecer formação para os professores em 
aprendizagem criativa e design thinking. Quando 
esse momento de isolamento social passar, os 
educadores irão aplicar o conteúdo com os 
alunos no espaço maker da escola.

Sinergias pela educação – 
São Paulo 

Projetos 7ª Edição Educar para Transformar

259 pessoas impactadas

 Aprendizado



O programa Seu filho, 
Nosso futuro, apoia os 

colaboradores da MRV&Co, 
investindo no que eles têm  

de mais precioso: seus filhos.

Programa
Seu filho,

Nosso futuro. 

 Conhecimento

“Antonia quando recebeu o Leiturinha tinha somente 9 

meses e o legal foi que o material foi bem adaptado para 

ela. Ela se encantou pelas imagens coloridas, pelo livro 

que dobrava e desdobrava e os móbiles que vieram com os 

bichinhos estão pendurados na caminha dela até hoje rs. 

Agora que já está maior, ela fica brincando de tirar e colocá-

los. Quanto a leitura, ela já aproveita mais e está ansiosa 

pelo recebimento do próximo kit, nas aulinhas de literatura 

da creche tem aprendido muitas coisas, nome de cores, de 

animais...sons de animais... O desenvolvimento é visível.”

Thayane Caldeira de Araújo – Consultora de 
planejamento e controle da MRV

Antônia de Araújo, filha de Thayane Caldeira, colaboradora da MRV



 Conhecimento
As crianças de 0 a 5 anos foram presenteadas com o Kit Leiturinha, com

livros infantis para estimular desde cedo o prazer da leitura e criar
momentos de alegria e afeto entre pais e filhos.

Os kits de material escolar, com mochila, estojo, régua, lápis preto e borracha,
foram incrementados com cadernos brochura, tesoura, cola e lápis de cor e entregues

para as crianças de 6 a 10 anos. E com cadernos espiral e canetas esferográficas
nas cores azul, preta e vermelha para os adolescentes de 11 a 14 anos.

E os jovens de 15 a 24 anos tiveram a oportunidade de participar do FuturaMente, um curso 
de desenvolvimento profissional. Reunimos os nossos voluntários para ministrarem, por meio 

de encontros virtuais, conteúdos sobre desenvolvimento profissional e habilidades para o 
mercado de trabalho para 40 jovens, filhos dos colaboradores da companhia. Em parceria 
com a empresa Oracle, estes jovens também tiveram a possibilidade de realizar um curso 

on-line de Tecnologia da Informação e programação. Com temas que abrangem
necessidades atuais do mercado de trabalho, o projeto prepara esses jovens

para enfrentar – e vencer – os desafios do mercado de trabalho. 

9 mil

27 mil

R$ 487

beneficiados diretamente

beneficiados direta e indiretamente*

mil investidos no projeto

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família

brasileira apresentado pelo IBGE

Nossos

números

em 2020



Lá vem 
história 

Sentir e 
aprender 

Senta que lá vem história e das boas! 
Lançamos em 2020, o Lá vem história. Um 
projeto que faz parte do programa “Seu filho, 
Nosso futuro”, que proporciona aos filhos dos 
colaboradores um momento de contação de 
história on-line. As contações são realizadas 
pelos voluntários, que são capacitados com 
os conteúdos necessários. 

48 crianças que se aventuraram pelas histórias

39 voluntários contadores de histórias

16 crianças

16 colaboradores

27 voluntários

Que tal todo mundo junto aprendendo a 
construir o próprio brinquedo? Juntamos 
os nossos voluntários, colaboradores e seus 
filhos para confeccionarem brinquedos 
sensoriais. O processo de confecção 
foi ensinado pelos voluntários, que são 
capacitados com os conteúdos necessários 
para essa função. 

 Conhecimento

 Julio Braga, colaborador MRV e sua filha Heloisa Braga



31,7 mil

95,2 mil

R$ 1,9

beneficiados diretamente

beneficiados direta e indiretamente*

milhão investido no projeto

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família

brasileira apresentado pelo IBGE

Cuidar dos filhos de 
quem faz a MRV&CO 
acontecer é para nós 
motivo de orgulho. 
De 2017 a 2020 tivemos:

 Conhecimento

Beatriz de Almeida, filha 
da Tamiris Emanuele, 

colaboradora da MRV



O Instituto iungo nasceu em 2020 
para conectar professores, gestores, 
centros de pesquisa e especialistas 
em educação a fim de formar e 
fortalecer redes de práticas de ensino, 
produção de materiais e troca de 
experiências. Ele chegou para ser o 
quarto pilar de atuação do Instituto 
MRV e contou um investimento inicial 
de R$3,6 milhões.

Também são parceiros do iungo o 
NAP/USP (Núcleo de Pesquisas em 
Novas Arquiteturas Pedagógicas 
da Universidade de São Paulo), a 
Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC Minas) e as 
Secretarias de Estado de Educação 
de Minas Gerais e Santa Catarina.

 Conexão

Instituto
iungo

Com objetivo de promover o 
desenvolvimento profissional 

de educadores de todo 
o Brasil, o Instituto MRV 

idealizou e é o mantenedor 
do Instituto iungo. 

 “Para nós, a escola é caminho e 

oportunidade para a concretização dos 

sonhos dos estudantes e para a formação 

de cidadãos éticos e responsáveis. E 

entendemos que essa formação integral dos 

estudantes só acontece com a valorização e o 

fortalecimento dos professores.”

Maria Fernanda Menin Maia - 
Presidente do Instituto iungo 
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O primeiro
ano de vida

O ano de estreia do iungo foi marcado 
pela pandemia, com escolas vazias e a 
educação remota como único recurso 

para estudantes e professores. O desafio 
inesperado serviu de combustível para o 

trabalho do Instituto.

Com flexibilidade, durante o primeiro ano 
de trabalho, foram criadas formações 

relevantes para apoiar milhares de 
professores de escolas públicas do Brasil 
diante do novo cenário. Foram firmadas 

parcerias com redes estaduais de 
educação e com universidades de ponta. 

Foram produzidos materiais qualificados 
para docentes e promovidos diálogos 

com educadores de todo o país.  

 Conexão

“A dinâmica de formação do Instituto iungo 

tem propiciado o reinventar das práticas 

educativas e apoiado a comunidade escolar 

frente aos desafios da implantação de um novo 

sistema de ensino pautado no desenvolvimento 

de novas aprendizagens e conhecimentos.”.  

Rosana Marcolino - Coor. Pedagógica do 
Ensino Médio em Tempo Integral e do Novo 
Ensino Médio na E. E. B. Ruth Lebarbechon, 
do município de Água Doce, Joaçaba-SC
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O trabalho do Instituto iungo

se organiza, portanto, em três

eixos interdependentes:  

Realizando trilhas de formação continuada 
de educadores para que eles aprofundem 
conhecimentos, construam metodologias 
para sua prática e se fortaleçam pessoal, 
social e profissionalmente.  

Empreendendo pesquisas sobre temas 
relevantes para a ação docente em parceria 
com universidades de referência. 

E produzindo materiais pedagógicos 
para apoiar o trabalho de educadores e 
estudantes.  

 Conexão
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O projeto vai ao encontro, portanto, dos ideais do Instituto MRV, 
seu idealizador e mantenedor que tem o objetivo de promover a 
transformação social por meio de ações que estimulam o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes.  

Mais de
4 mil

188 mil

30

educadores em seus 
programas de formação. 

visualizações de 
webconferências, lives 
formativas e videoaulas. 

educadores de 15 escolas 
diferentes, beneficiados 
com a residência iungo. 

Conectados para transformar

 Conexão
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Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável da ONU
Em 2015, líderes dos 193 Estados-Membros da ONU aprovaram 

uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para as 
próximas décadas: a Agenda 2030. E resultou na definição 

de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
que passaram a orientar países e instituições na adoção 
de medidas para acabar com a pobreza, lutar contra as 

desigualdades e combater as mudanças climáticas. 

 Futuro

Em 2016, a MRV, nossa mantenedora, 
reafirmou o seu compromisso com 
o desenvolvimento sustentável 
tornando-se uma empresa signatária 
do Pacto Global, iniciativa da ONU 
para mobilizar a comunidade 
empresarial em relação aos ODS. 

NOSSO COMPROMISSO



 Futuro

ODS presentes na atuação 
do Instituto MRV*

4 • Educação de qualidade

7 • Energia limpa e acessível

17 • Parcerias e meios de implementação

10 • Redução das desigualdades

8 • Trabalho decente e crescimento econômico

12 • Consumo e produção responsáveis

16 • Paz, justiça e instituições eficazes4 168

10
7

12

17

Essa análise foi realizada com a aplicação de metodologia específica sobre a influência 
dos ODS no Instituto MRV. A relação obtida foi traduzida no mapa apresentado.



É gratificante ver a jornada do Instituto MRV até 
aqui, principalmente em um ano tão desafiador 
como foi 2020.  Temos a certeza que tudo 
isso só possível por contarmos com um time 
super engajado composto por colaboradores, 
voluntários, educadores, idealizadores, que fazem 
a nossa história acontecer. Mais que acreditar 
no poder transformador da educação, temos 
a convicção que é somente por meio dela que 
conseguimos transformar o mundo em lugar 
melhor, com mais oportunidade e igualdade para 
os nossos realizadores do futuro. O nosso muito 
obrigado por caminharem com a gente nessa 
jornada. 

Juntos podemos ainda mais!  

 Gratidão
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