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Se em 2020 aprendemos a
nos reinventar e criamos força
para continuar seguindo, em 2021,
juntamos todos esses aprendizados
e nos tornamos mais fortes e fiéis
ao que acreditamos:

o poder transformador
da educação.
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Sentimos na pele os impactos gerados por um ano inteiro
de pandemia e por isso, em 2021 fortalecemos as ações
do Instituto MRV voltadas para mitigar as problemáticas geradas pelas escolas fechadas e dificuldades no
acesso à educação.
Apesar de ter sido um período bastante atípico, com
muitas oscilações, a esperança de dias mais tranquilos
foi o que nos guiou a realizar todas as nossas transformações, nos preparando para o futuro que queremos.
Juntamos uma rede de parceiros diversa: voluntários, instituições, parceiros, colaboradores, que não
mediram esforços para fazer isso acontecer.
Cuidamos de quem realiza, cuidamos do amanhã e
cuidamos de quem irá construir o futuro. É uma satisfação enorme compartilhar todas as nossas transformações com você.

RELATÓRIO

Aproveite

a jornada!
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O jeito MRV de
transformar
Investindo em educação
construímos o futuro
que queremos.
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3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
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Investindo em educação
construímos o futuro que
queremos.
É assim, que desde 2014, o Instituto MRV
desenvolve seus pilares voltados para
educação. Isso só é possível graças a
destinação de 1% do lucro líquido da
MRV&CO para o Instituto.
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 tudo que é realizado pelo
Instituto e pelos parceiros. O nosso investimento é estruturado para garantir uma
educação de qualidade que abre portas
e transforma sonhos em realidade.
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Nossa transformação
em números
Dados que dizem sobre
histórias transformadas.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar

Números em 2021

2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão

de 284 mil

pessoas impactadas de forma direta

5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

de 565 mil

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

7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

R$ 5,4 milhões
investidos durante o ano
9

3

De longe, mas
bem próximo
Mudamos a nossa forma de atuar, mas as
grandes transformações continuam acontecendo
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas

Recalculamos
algumas rotas...
...para que a nossa atuação fosse
possível mesmo em um momento em
que era necessário nos mantermos
separados fisicamente.

Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

As atividades on-line permitiram
levar conhecimento, transformação
e consequentemente mais
oportunidades para crianças,
adolescentes e educadores.

9. Mais objetivos
10. Mais atuação
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários

MRV Voluntários
Programa interno que reúne voluntários
entre os colaboradores da MRV&CO.

Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação

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

6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Seu filho, Nosso futuro
Iniciativa que garante mais oportunidades
de acesso à educação para os filhos dos
colaboradores da MRV&CO.

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Instituto iungo
Tem o objetivo de promover o desenvolvimento
profissional de educadores de todo o Brasil.
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Mais
Conexão
Conectamos ao que acreditamos e
geramos muitas transformações.
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“

Ser voluntária é uma forma de agradecimento pela vida,
fazer o bem ao próximo não tem explicação, ver um rostinho feliz, independente de quem seja, deixa o coração quentinho. Na nossa última ação fomos em um lar
de crianças carentes, que sofrem abuso e negligência e
são tomadas de suas famílias. Esse lar é impecável! Tudo
muito lindo e organizado. As crianças são educadas
para cuidarem de seus brinquedos e do lar onde vivem.
E isso transforma a vida de uma pessoa, ela sai de um
lugar que sua cabeça está toda confusa para ir a outro
que recebe educação e principalmente amor. Acredito
que todos deveriam ter essa oportunidade (de ser voluntário) um dia.”

Milena de Almeida, voluntária do Instituto MRV
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro

MRV Voluntários
Motivamos e propiciamos meios para
que os colaboradores da MRV&CO
possam contribuir com a realização de
ações transformadoras de promoção à
educação, tendo como público
prioritário crianças e adolescentes.

FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

Com 44 horas por ano do expediente
para se dedicar ao MRV Voluntários,
os colaboradores participam de uma
intensa troca de experiências.

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números

Nossas transformações em números em 2021

3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão

Os nossos aprendizados de 2020 foram
fortalecidos em 2021, assim entregamos
ações mais consistentes e com poder
transformador ainda maior.

5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente

Envolvemos os nossos voluntários em todos
os pilares do Instituto MRV, assim conseguimos gerar maior sinergia entre as ações
do MRV Voluntários, Seu filho, Nosso futuro,
Educar para Transformar e Instituto iungo.

Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

As iniciativas on-line se fortaleceram, como
forma de colocar em prática o voluntariado
e mantendo todos em segurança.

Ação em 2019

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Mais de 220 voluntários
participaram das nossas ações
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar

344

horas dedicadas

Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição

729

pessoas impactadas diretamente

Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

1.458

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

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Mais de R$ 21 mil
investidos no programa
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação

Voluntários em ação

Direto de Saber
Estabelecemos um novo formato para
este projeto. Reunimos em atendimento
virtual advogados voluntários da MRV
para prestarem orientação jurídica
gratuita aos colaboradores que nem
sempre têm acesso a esse serviço.

6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

Os temas abordados envolvem Direito
do consumidor, Direitos humanos,
Direito de família, dentre outros.

Pessoas impactadas: 35

8. Mais juntos
9. Mais objetivos

Voluntários envolvidos: 14

10. Mais atuação

Horas dedicadas: 14 horas
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

Voluntários em ação

Entre Letras
O projeto cria um elo entre as crianças
das iniciativas apoiadas e o time de
voluntários, por meio de trocas de
cartinhas, e ainda aprimora e incentiva
os hábitos da leitura e da escrita. Neste
ano, adaptamos para o formato on-line
e conseguimos proporcionar todas
essas reações para as crianças e adolescentes do Centro Infantil do Sistema
Divina Providência - Cidade dos Meninos.

Pessoas impactadas: 65

8. Mais juntos
9. Mais objetivos

Voluntários envolvidos: 65

10. Mais atuação

Horas dedicadas: 191 horas
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

Voluntários em ação

Natal
Muitos sorrisos conquistados com esta
ação. O Natal Solidário envolve o apadrinhamento de cartinhas, e entrega de presentes para crianças de instituições parceiras nas cidades: Belo Horizonte, São
Paulo, Porto Alegre, Salvador e Londrina.

Pessoas impactadas: 629
Voluntários envolvidos: 47
Horas dedicadas: 139 horas

7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação
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5

Mais
Oportunidades
Vamos além para que mais
vidas sejam transformadas.
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“

O principal diferencial do apoio do Instituto MRV é o investimento em uma relação de confiança entre todos os envolvidos no Programa Educar para Transformar 7! É por isso que
mesmo atravessando a pandemia e tantos desafios para
realizar o projeto que tínhamos idealizado, conseguimos nos
manter firmes para agir junto aos professores e estudantes
da escola pública parceira, reinventando estratégias com
muito propósito.
Valorizamos muito a escolha do Instituto MRV em investir
no fortalecimento institucional das OSCs selecionadas: fomentando a realização de um projeto por 2 anos; articulando às consultorias para que cada OSC possa se aprimorar
nas próprias estratégias de gestão e de sustentabilidade; e
promovendo a conexão e troca de saberes entre as OSCS
apoiadas. Esse tipo de parceria de longo prazo e que promove o fortalecimento institucional não é usual, mas é o que as
OSCs precisam para potencializar o que já fazem com muita
expertise humana e técnica em seus territórios de atuação.

Simone Lederman, Projeto Catalise uma Escola!
vencedor da 7ª edição do Educar para Transformar
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Educar para Transformar
Queremos transcender os nossos muros
para transformar vidas. O Educar para
Transformar veio criar oportunidades
para que instituições sem fins lucrativos de todo o Brasil recebam o apoio
do Instituto MRV. A seleção dos projetos é realizada por chamada pública e
recebemos propostas que atuem com
educação. Os projetos são submetidos à
análise conduzida por uma comissão formada por voluntários do Instituto MRV.
Passada essa etapa, os melhores
colocados seguem para votação popular, os mais bem votados recebem
o nosso apoio. Acreditamos no processo colaborativo como forma de
potencializar os resultados e equalizar
as oportunidades.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números

Números que nos enchem de orgulho

2021

3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham

de 15 mil

pessoas impactadas de forma direta

Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

de 31 mil

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

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

de R$ 1 milhão
investidos durante o ano
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Projetos
7ª Edição do Educar para Transformar
O segundo ano de apoio aos projetos selecionados na 7ª edição
do Educar para Transformar foi
de conclusão das ações e de muito desenvolvimento das organizações apoiadas.
Os dez projetos de Organizações
da Sociedade Civil (OSCs) atuaram em parceria com escolas
da rede pública de ensino fundamental II e médio levando conhecimento, aprendizados e mais
oportunidades para estudantes e
educadores.

No contexto de pandemia, os projetos remodelaram suas atividades educativas para continuarem
colaborando com o desenvolvimento de seus públicos-alvo.

leceu ainda mais a nossa ligação com todas as
instituições.

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 forta25

1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Alavanca na Escola
Associação Somos Professores
Recife – PE

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História

Juntos podemos ir além! Por isso,
desenvolvemos um trabalho em
conjunto com a gestão de três escolas parceiras para o diagnóstico de
desafios dos docentes e alunos
e desenvolvimento de soluções
para o ensino público.

Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

181

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Catalise uma Escola
Instituto Catalisador
São Paulo – SP

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História

Catalisamos muito conhecimento com
a aplicação de oficinas de invenção e
criatividade nas aulas vagas da escola,
transformando práticas pedagógicas,
além do letramento digital para
professores e alunos e envolvimento
da comunidade.

Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

4.030

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Conhecer, Acolher, Semear
Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques
Maringá – PR

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro

Capacitamos professores para que
eles possam 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.

FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

1.072

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar

Educando e
Transformando
com a Horta
Centro de Estudos e Promoção
da Agricultura de Grupo
São José – SC

Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Trabalhamos com a gestão de resíduos
sólidos, compostagem e alimentação
saudável por meio da horta escolar em
três escolas parceiras, envolvendo
alunos no processo de aprendizagem
com o apoio de professores articuladores responsáveis pelo projeto.
Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

1.181

pessoas
impactadas

02

voluntários
mentores envolvidos
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Empreendedorismo do
econômico ao social
Junior Achievement Bahia
Salvador – Bahia

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender

Unimos inovação e empreendedorismo
em três escolas parceiras do projeto.
Elas receberam a implementação dos
programas Miniempresa e Liderança
Comunitária, para o desenvolvimento
de seis negócios e projetos sociais com
o intuito de potencializar os aprendizados em empreendedorismo.

Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

617

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Escola Criativa
Associação Coletivo Difusão
Manaus – AM

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender

Plantamos a sementinha da inovação,
oferecendo aos professores formação
em aprendizagem criativa e
empreendedorismo para serem
aplicados com os alunos do ensino
médio, no novo espaço maker da
escola, viabilizado pela parceria
com o Instituto MRV.

Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

218

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender

Escola do Aprender
Instituto Pobres Servos da Divina Providência Centro de Educação Profissional São João Calábria
Porto Alegre – RS

Formamos professores em conteúdo
voltado para fortalecer 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.

Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

7.020

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Mamulengo na Escola
Grupo Formosura de Teatro
Fortaleza – CE

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História

Brincando e aprendendo, foi assim
que conseguimos levar a ludicidade
do teatro de bonecos ao ensino das
disciplinas da grade curricular, com
oficinas sobre pedagogia e arte,
educação inclusiva e técnicas de
utilização do teatro de bonecos.

Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

650

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

Plantando Saberes
Associação de cultura, esporte
e lazer Movimenta Brasil
Belo Horizonte – MG

Plantamos muito conhecimento com este
projeto. Foi possível oferecer oficinas de
gestão de resíduos, alimentação saudável e hortas para alunos e familiares das
escolas parceiras. As horas escolares foram reestruturadas, além da melhoria de
outros espaços verdes da escola e capacitações em sustentabilidade.

7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Transformação em números

150

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Sinergias pela Educação
Arrastão Movimento de Promoção Humana
São Paulo – SP

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

Oferecemos formação para os
professores em aprendizagem criativa
e design thinking, envolvendo
educadores e estudantes em
todo o processo de diagnóstico e
desenvolvimento de soluções para
os desafios da escola, além de
trabalhar a pedagogia por projetos
de impacto social.

7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Transformação em números

9. Mais objetivos
10. Mais atuação

758

pessoas
impactadas

01

voluntário
mentor envolvido
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão

Oito vezes mais
transformação
Em 2021 lançamos mais uma edição do
chamamento público de projetos, o Educar para Transformar 8.

EDUCAR PARA
TRANSFORMAR
Chamada Pública de Projetos

8

5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Com todos os desafios vividos ao longo
da pandemia, repensamos, ainda mais, os
caminhos para promover aprendizagem,
conexões interpessoais e oportunidades
no presente e para o futuro. Neste contexto, as Metodologias Ativas se destacaram
como uma forte contribuição para apoiarmos organizações, professores, jovens e
comunidades. Baseado nisso, o edital selecionou cinco projetos de Organizações
da Sociedade Civil (OSC) que irão atuar
a partir de 2022, em parceria com escolas
das redes públicas de ensino fundamental
II e médio por dois anos.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro

EDUCAR PARA
TRANSFORMAR
Chamada Pública de Projetos

Instituto iungo

8

Oitava edição
do projeto
Acompanhe a evolução desta
edição do Educar em nosso site:

institutomrv.com.br

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História

270

proposta
inscritas

43

voluntários nas
avaliações

Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

5.536

votos
populares

05

projetos
vencedores
37

6

Mais
Trocas
Investimos hoje na educação dos nossos
realizadores para que eles tenham um
futuro brilhante.

38

“

Participei do projeto FuturaMente – Escola de Impacto,
tive experiências incríveis com mentores, professores e
alunos maravilhosos que contribuíram muito para minha
jornada nas aulas. Foi realmente incrível a forma que eu
consegui aprender mais sobre temas que eu gosto tanto
como meio ambiente, empreendedorismo, questões
sociais. Foi incrível ter acesso a temas que gostaria de
trabalhar e daquilo que eu quero para o meu futuro e
que eu penso que é o futuro da nossa sociedade e do
nosso país.”

Julia Ricaldoni, filha do colaborador
da MRV&CO, Cláudio Ricaldoni.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

Seu filho, Nosso futuro
Um programa desenvolvido para apoiar os
colaboradores da MRV&CO com o investimento na educação de seus filhos.

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente

Um futuro brilhante
é o que queremos
proporcionar aos filhos dos
colaboradores da MRV&CO.

Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Por isso, oferecemos uma série de
ações em 2021 que promoveram mais
conhecimento, troca e educação para
eles. Cuidar dos filhos de quem faz a
MRV&CO acontecer é para nós motivo
de orgulho.

Abertura do projeto FuturaMente Escola de Impacto com a presença
do presidente do Instituto MRV,
Eduardo Fischer.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários

Números que nos enchem de orgulho

2021

Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição

119

Pessoas impactadas de forma direta

Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

238

Pessoas impactadas de forma direta e indireta
*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família brasileira apresentado pelo IBGE.

7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

R$ 86,7 mil
Investimento
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História

FuturaMente
O FuturaMente é um projeto que faz
parte do programa “Seu filho, nosso futuro”, com conteúdo inovador e lúdico que une teoria e prática, oferecendo desenvolvimento de competências
e trazendo desafios reais para os filhos
dos colaboradores da MRV&CO. Em
2021 foram realizadas duas edições do
projeto:

Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários

Escola de Impacto

Oito vezes mais transformação

Plantar a semente da responsabilidade social em alunos de escolas públicas e privadas e construir um novo imaginário social de cidadania, esses são os objetivos do
FuturaMente – Escola de Impacto. Conteúdos voltados para inovação, empreendedorismo e criatividade a serem usados pelos jovens para transformar o mundo ao
seu redor. Um programa de liderança centrado em habilidades socioemocionais e
desenvolvimento do pensamento crítico capacitando os jovens para competências
essenciais para o mundo, em uma experiência complementar ao ensino tradicional.

6. Mais trocas

Pessoas impactadas: 14

Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição

Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos

Marketing Digital
O curso envolveu aprendizados sobre os fundamentos do Marketing Digital e a criação
de estratégias para iniciar a aproximação junto ao público, com a elaboração de listas
de possíveis clientes, para melhorar as vendas. Foram 170h de conteúdos, estratégias e
ações voltadas para gerar visibilidade e divulgar marcas, pessoas, instituições, etc.

10. Mais atuação

Pessoas impactadas: 9

Voluntários envolvidos: 19
43

1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

Lá Vem História
Um momento pra lá de especial, foi o
que proporcionamos para as crianças
de 0 a 6 anos, filhos dos colaboradores da MRV&CO, com a contação de
história. As contações foram realizadas
pelos voluntários do Instituto MRV, que
foram capacitados com os conteúdos
necessários.

7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos

Pessoas impactadas: 29
Voluntários envolvidos: 11

10. Mais atuação
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

Tempo de Aprender
Uma jornada de aprendizagem que
ofereceu reforço escolar e desenvolvimento do pensamento crítico, autoconfiança e maturidade emocional para
crianças e adolescentes com idade entre 5 e 13 anos.
Contamos com o apoio do Alicerce
Educação, uma empresa de impacto
social, que desenvolveu atividades com
conteúdos das disciplinas tradicionalmente estudadas, além de outros temas
como tecnologia, empreendedorismo e
sustentabilidade.

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

Pessoas impactadas: 52
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

Ensina +
Já falamos e repetimos que a nossa
atuação é voltada para oferecer um futuro
brilhante e com mais oportunidades para
os nossos jovens. E foi baseado nisso, que
em 2021 lançamos o Ensina +. Um curso
preparatório ministrado pelo Alicerce
Educação para o ingresso no ensino
superior. Preparamos os nossos jovens
para a tão sonhada conquista da vaga
em uma universidade.

7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos

Pessoas impactadas: 15
Voluntários envolvidos: 5

10. Mais atuação
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7

Mais
Sinergia
Cuidando de quem forma
os realizadores do futuro.

47

“

Diante dos desafios da educação, o Instituto iungo, em
parceria com a SEE-MG, tem nos oferecido a oportunidade de repensar a nossa prática, de compartilhar nossos saberes e avaliar toda a dimensão da nossa atuação
como educador. Um grupo de professores capacitados
e atenciosos têm nos proporcionado, a cada encontro,
momentos de muita reflexão e partilha. Saímos da aula
com “sede” de mudar, com vontade de “pôr a mão na
massa” e de compartilhar esses saberes. Que bom poder
encontrar um espaço de construção, de diálogo e capacitação. Isso nos fortalece para uma caminhada em busca de uma educação pública de qualidade.”

Carmélia Lima, Vice-diretora da Escola Estadual
Professor Ricardo de Souza Cruz, em Belo Horizonte-MG,
formada na pós-graduação Aprendizagem Criativa, fruto
de uma parceria entre o iungo, a SEE-MG e a PUC-Minas.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas

Instituto iungo
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.

Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos

Idealizado pelo Instituto MRV, o iungo
partilha dos mesmos ideais: acreditamos na potência transformadora dos
educadores e gestores escolares e que,
juntos, podemos construir uma educação com mais significado e qualidade
para os estudantes.

10. Mais atuação
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários

Números que nos
enchem de orgulho

2021

Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham

de 182 mil

pessoas impactadas de forma direta

Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

de 365 mil

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

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

de R$ 3 milhões
investidos durante o ano
50

A atuação do iungo é baseada em:

• Formação

de professores e gestores escolares.

• Material didático e pedagógico

para apoio no trabalho do professor nas escolas.

• Pesquisas

sobre a atuação docente e sobre inovação em educação.

• Informações e debates

sobre temas relevantes em educação.
51

E nos juntamos a um time que abraçou conosco o
propósito de transformar por meio da educação e
para isso acontecer, o iungo conta com:

Mantenedores:

Secretarias de educação
parceiras do iungo:
- Secretaria de Estado de Educação de São Paulo (SEDUC-SP)

Instituto MRV e Movimento Bem Maior

- Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG)
- Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas
(SEDUC-AM)

Parceiros de implementação
de projetos:

- Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina
(SED-SC)

- Instituto Arapyaú
- Porvir
- Itaú Educação e Trabalho
- Instituto Reúna

- Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC-RS)
- Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná
(SEED-PR)

Universidades parceiras:
- Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas
Pedagógicas da Universidade de São Paulo
- Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino
e Diferença da Universidade de Campinas
- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

- Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA)

- Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE)
- Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO)
- Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (SEDUC-AL)
- Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEDUC-SE)
- Secretaria de Estado da Educação e Desportos de Roraima
(SEED-RO)

52

8

Mais
Juntos
Além de todos os projetos desenvolvidos
e acompanhados pelo Instituto, nos
organizamos para apoiar ações de doação.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários

•

Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

Fundação FDG
Minas Gerais
A Secretaria de Educação de Minas Gerais firmou uma parceria com a FDG,
com o intuito de melhorar a produção
de resultados nas Escolas por meio da
metodologia gerencia GIDE-Avançada.
Ela possibilita aos educadores do Estado, o desenvolvimento adequado de
gerenciamento das escolas.

7. Mais sinergia

Pessoas impactadas de forma direta: 35.898

8. Mais juntos

Investimento: R$200 mil

9. Mais objetivos
10. Mais atuação
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham

Órbi

•

O programa Órbi Academy Tech Boost tem
como objetivo aprimorar a formação de
profissionais de TI.*
Pessoas impactadas de forma direta: 33.506
*O recurso foi repassado em 2020 para execucação do projeto em 2021.

Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos

Instituto Superação
O Instituto Superação é uma organização
sem fins lucrativos que tem como objetivo
contribuir com a formação pessoal de
jovens, desenvolvendo valores chave para
a vida, por meio da integração entre
Educação e Esporte Competitivo.*

•

10. Mais atuação

Pessoas impactadas de forma direta: 4.669
*O recurso foi repassado em 2020 para reformas de 6 quadras em 2021.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar

•

2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos

Prronto
A Prronto é uma startup voltada para a
capacitação de mulheres em situação
de vulnerabilidade social para a
Indústria da Construção Civil. Com o
patrocínio do Instituto MRV e o apoio
do Instituto iungo foi realizado o curso
on-line em Elétrica Predial para mães
dos alunos da Escola E. Silviano Brandão, localizada em Belo Horizonte. Além
de técnicas de instalação e
manutenção elétricas, as alunas
também aprenderam sobre
autoconhecimento, empreendedorismo
e protagonismo feminino.*

9. Mais objetivos

Pessoas impactadas de forma direta: 23

10. Mais atuação

*Recurso repassado em 2020 para o iungo.
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9

Mais
Objetivos
Construindo o futuro que queremos.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

Desde 2016, a MRV&CO,
mantenedora do
Instituto MRV...
...reafirma 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 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS.

8. Mais juntos
9.Mais objetivos
10. Mais atuação

58

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável presentes
na atuação do
Instituto MRV*
*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.
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 eficazes

4
7

17

10

12

8

16
59

10

Mais
Atuação
Transformações realizadas
entre 2014 e 2021
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números

Instituto MRV

3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham

de 488 mil

pessoas impactadas de forma direta

Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

de 1,1 milhão

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

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

R$ 36 milhões

investidos em programas, projetos e parcerias
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números

MRV Voluntários

3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição

32 mil

pessoas impactadas
de forma direta

4.285

voluntários que já
participaram de
nossas ações

Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +

16 mil

horas dedicadas

7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

R$ 874,08 mil
investidos no
programa

126 mil

pessoas impactadas
direta e indiretamente*
*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família brasileira apresentado pelo IBGE.
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Educar para Transformar

1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo

3.946

propostas inscritas*

4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

235
voluntários nas
avaliações*

Nesse quadro, dados
somente da 1ª a 7ª edição:

70 mil

pessoas impactadas
de forma direta
pessoas impactadas direta
e indiretamente*

46 mil

195 mil

51

R$ 4,14 milhões

votos populares*

projetos
vencedores*

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

investidos no programa.

*Dados referentes a todas as 8 edições do
programa Educar para Transformar.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar

Seu filho, Nosso futuro

2. Nossa transformação em números
3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades
Educar para Transformar
Números que nos orgulham

32 mil

pessoas impactadas de forma direta

Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia
8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

95 mil

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

R$ 2,05 milhões

investidos no programa.
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1. O jeito Instituto MRV de transformar
2. Nossa transformação em números

Instituto iungo

3. De longe, mas bem próximo
MRV Voluntários
Educar para Transformar
Seu filho, Nosso futuro
Instituto iungo
4. Mais conexão
5. Mais oportunidades

de 186 mil

pessoas impactadas de forma direta

Educar para Transformar
Números que nos orgulham
Projetos da 7ª Edição
Oito vezes mais transformação
6. Mais trocas
Seu filho, Nosso futuro
FuturaMente
Lá vem História
Tempo de Aprender
Ensina +
7. Mais sinergia

de 372 mil

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

8. Mais juntos
9. Mais objetivos
10. Mais atuação

R$ 6,8 milhões

investidos no programa.
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Mesmo diante dos desafios impostos pela
pandemia, não abrimos mão de compartilhar
conhecimento em prol de um mundo melhor.
Acreditamos na educação como o caminho
para gerar mais oportunidades e consequentemente, um futuro com mais igualdade para
as nossas crianças, adolescentes e educadores. Seguir trabalhando em rede, contando
com colaboradores, voluntários, parceiros e
idealizadores, que compartilham do mesmo sentimento, deixa a nossa missão ainda
mais cheia de propósito. Tudo que fizemos
até aqui só foi possível por estarmos juntos e
conectados em torno da causa da Educação.
Ainda temos muito a fazer, mas a certeza é
de que estamos prontos e dispostos a mudar
a realidade da educação do Brasil.

Vem com a gente!
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institutomrv.com.br

/institutomrv
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