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AGRADECIMENTO

Nosso muito obrigado a todos

SOBRE O GRÃO DA VIDA

os doadores, pessoas físicas e jurídicas,
que contribuíram regularmente ou por
meio de campanhas pontuais ao longo
do ano.

Em convênio com a Prefeitura
Municipal de São Paulo, atualmente o
Grão da Vida responde pela educação de

Graças ao seu apoio o Grão da
Vida tem condições de continuar
cumprindo sua missão de
transformação social, por meio da

290 crianças de 0 a 3 anos de idade em 2
Centros de Educação Infantil localizados
nas regiões de Capela do Socorro e
Grajaú.

Educação.
Guilherme Figueiredo
Presidente
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DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Nos últimos dois anos, o Grão

Nossas conquistas não param por aí!

da Vida cresceu muito com a

O nosso Projeto Pedagógico

paulatina sistematização dos

também entrou na dança. Estamos

processos Administrativo-Financeiro e

construindo nosso currículo, onde, a

gerenciamento dos recursos.

partir deste ano, poderemos visualizar

Esta cultura vem migrando para as
Escolas. Passamos a ter um plano de
obras anual, um plano de
manutenção do prédio, controle das
compras e do estoque. À primeira

o conteúdo que oferecemos as crianças
em toda sua permanência no CEI, além
de disponibilizar parte destes aos pais,
que poderão se tornar parceiros mais

vista poderíamos nos perguntar: “O

efetivos na educação recebida na

que tudo isto tem haver com as

Escola.

crianças, com o CEI – Centro de

Uma Viva a sistematização dos

educação Infantil, e com educação?”

processos e gerenciamento de
recursos!

TUDO!

VIVA!

A gestão administrativofinanceira de uma Escola influência
de maneira direta o Projeto
Pedagógico da mesma. Uma
administração competente dos
recursos permite a qualidade do
espaço que as crianças vão crescer,
os materiais que irão utilizar para
suas brincadeiras, os livros que
poderão conviver e amar e ainda o
investimento necessário para a
Formação das Educadoras, algo que

GIOVANNA BARROS, ALUNA DA UNIDADE CEI MANOEL BISPO DOS SANTOS

sabemos ser fundamental para a
qualidade do serviço prestado.
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GRÃO | NOTÍCIAS
2017
NOVO PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO - UNIDADE CEI MARINA

Reconhecendo a
importância do
trabalho voluntário, o
Grão da Vida no início
de 2017 lançou o
novo programa de
voluntariado com o
objetivo de organizar, valorizar e incentivar
ainda mais esta prática em nossa organização.
LORENA FREITAS, ALUNA DA UNIDADE CEI MANOEL BISPO DOS SANTOS

PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA AÇÃO E
CIDADANIA

CAMPANHA INSTITUCIONAL
2018 : QUAL SEU SONHO ?

Em maio de 2017, o Grão
da Vida participou da
gravação do Programa

Em 2017, o Grão da Vida celebrou 31 anos

Ação e Cidadania, da TV
Câmara de São Paulo,
para falar um pouco

de história dedicados ao desenvolvimento da

sobre os projetos e ações

primeira infância e, em parceria com alunos do

da Instituição.

SENAC, foi produzida a nova campanha

Exibido em julho de 2017, você pode conferir na
integra acessando: www.camara.sp.gov.br.

institucional da organização.
Inspirada na essência da marca, o

FUNDADORES EM NOSSAS
UNIDADES
Em agosto de 2017,
tivemos a alegria e
honra de receber em
nossas unidades alguns
fundadores do Grão da

conceito criativo para a campanha foi o sonho. O
Sonho dos pequenos grãos que formam toda a
ONG.
A campanha foi idealizada pelos alunos: André, Danyela, Flávia, Renata,
Renan e Tamiris sob orientação do Professor Cassimiro Carvalho Chaves
Junior.

Vida.

ᅠᅠ

Foi um encontro memorável. Os fundadores estavam
muito felizes em encontrar o Projeto seguindo o que
eles sempre prezaram: O ATENDIMENTO DE
QUALIDADE.

ᅠᅠ
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GUILHERME HIDEKI, ALUNO DA UNIDADE CEI MANOEL BISPO DOS SANTOS

A NOVA IDENTIDADE VISUAL
DO GRÃO DA VIDA
Nos últimos anos o Grão da

Conduzida pela Calhau

Vida tem promovido mudanças

Social, o projeto tem o objetivo

significativas em sua estrutura,

de criar uma imagem

visando aprimorar a qualidade do

contemporânea e moderna

serviço prestado as crianças e

para a instituição, visando

investindo na modernização da

torná-la mais conhecida e

entidade.

apoiada.

Neste sentido, para traduzir

Confira a marca que a

melhor nosso compromisso de

partir do dia 9 de março,

aprimoramento constante,

inaugura a nova fase do Grão

iniciamos no inicio de 2017 o

da Vida.

processo de reformulação de
nossa marca.

Página 05

O site também ganhará um visual moderno e dinâmico:

Dentre as novidades, estarão: novo layout, total adaptação mobile e novas funcionalidades.

PRESENÇA DIGITAL
O Grão da Vida entende que a Comunicação é o instrumento fundamental para mobilizar
e inspirar a sociedade. E ao longo de 2017, concentramos nossos esforços para fortalecer nossa
imagem. Desde então, foram definidas algumas estratégias como: unificar a linguagem da
instituição e garantir que todos os públicos de interesse fossem informados sobre o cotidiano da
organização.
Todas essas ações, contribuíram para aumentar a visibilidade e o impacto do trabalho e
contamos hoje com uma página no Facebook ativa e participativa. Para se ter uma ideia
comparado ao ano anterior alcançamos um crescimento de 108% em curtidas e o envolvimento
com nossas publicações atingiu a marca de 3.128.
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FORMAS DE APOIO
DOAÇÃO FINANCEIRA
Banco Santander (033)
Agência: 0390
C/C: 13002334-0
Grão da Vida
CNPJ: 55.871.974/0001-32

PATROCÍNIO EM EVENTOS
Colabore com recursos
financeiros para a realização
dos nossos eventos anuais.

VOLUNTARIADO
Faça parte de nosso projeto e use
seu talento e conhecimentos para
fazer a diferença.

DOAR SEM GASTAR
Ajude o Grão da Vida sem gastar
NADA A MAIS por isso!
Instale o aplicativo do Polén uma
única vez em seu navegador e a cada
compra realizada, ele te lembra de
nos apoiar.
É bem simples e seguro! Acesse:
www.opolen.com.br/graodavida

CONSELHO DIRETOR
Presidente - Guilherme Figueiredo
Vice-Presidente - Luiz Fernando Figueiredo
Diretora - Fernanda Heinz Figueiredo
CONSELHO FISCAL
Fabio Figueiredo
Fabio Figueiredo Filho
Roberto Silveira Figueiredo
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto Pedagógico e Institucional: Vera Christina Figueiredo
Direção de Centro de Educação: Samanta Veiga
Direção de Centro de Educação: Daniele Freire de Sá
ADMINISTRAÇÃO
Administração e Finanças: Tânia Ly Gardel
Comunicação e Captação de Recursos: Camila F. Magalhães
Coordenação: Eduardo S. Figueiredo

GRÃO DA VIDA - CNPJ 55.871.974/0001-32
Rua Olímpio Carr Ribeiro, 18 | Vila Califórnia | CEP 04775-120 | São Paulo | SP
contato@graodavida.org.br | (11) 5523-6187
/GRAODAVIDAONG
CADASTRE-SE NO SITE E RECEBA NOVIDADES.

